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حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل 
األرض الزراعية

            أ.م. د. زينب كريم سوادي             الباحث / أحمد عبد األمري عبد الرب
جامعة القادسية /كلية القانون/ القسم العام          طالب دراسات عليا \ ماجستري

امللخص:
الزراعيــة  لــأرض  ان  الريــب 
أمهيــة كــرى يف مجيــع الــدول نظــرًا 
مــن  األنســان  حيــاة  يف  لدورهــا 
الناحيتــن االقتصاديــة واالجتامعيــة، 
ومنهــا  الترشيعــات  حتــرص  لذلــك 
ــات  ــد ترصف ــى تقي ــرص ع ــراق وم الع
اســتغالهلا  فتوجــب  هبــا،  األفــراد 
ــا،  ــع طبيعته ــق م ــي تتف ــراض الت لأغ
بــدون  تركهــا   وعــدم  زراعتهــا  أي 
ذلــك  ولضــامن  مرشوعــة،  معــذرة 
متنــح الترشيعــات ســلطات لــإدارة 
ــراد،  ــات األف ــة ترصف ــن رقاب ــا م متكنه
الرقــايب  دورهــا  اإلدارة  متــارس  إذ 
مــن خــالل رصــد األرايض املــروك 

ــا إىل رضورة  ــه أصحاهب ــا وتنبي زراعته
اســتغالهلا وبخالفــه يتــم إيقــاع اجلــزاء 
باختــالف  خيتلــف  والــذي  الــالزم 
ــزاء  ــذ باجل ــرص اخ ــي م ــع، فف الترشي
اجلنائــي ومــع ذلــك تســاهم اإلدارة 
ــك،  ــة بذل ــم املختص ــار املحاك يف إخط
يف حــن تبنــى املــرشع العراقــي اجلــزاء 
ــت  ــل األرض ان كان ــو ح اإلداري وه
مملوكــة لالشــخاص أو مثقلــة بحقــوق 
بالنســبة  التوزيــع  وإلغــاء  ترصفيــة، 
لــالرايض املوزعــة، وفســخ العقــود 
والتــي  الزراعيــة  للعقــود  بالنســبة 

تكــون اإلدارة طرفــا فيهــا.
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املقدمة:
أوالً- التعريف بالبحث:

واألرض  عــام،  بشــكل  للمليكــة 
وظيفــة  خــاص  بشــكل  الزراعيــة 
يف  الترشيعــات  تبتعــد  ومل  اجتامعيــة، 
كل مــن العــراق ومــرص مــن تبنــي 
ــد  ــا أن تقي ــدى هب ــا ح ــدأ، مم ــذا املب ه
ترصفــات األفــراد بــاالرض الزراعيــة، 
وتوجــب اســتغالهلا زراعيــًا، فــرك 
اســتغالل األرض أو اســتغالهلا بشــكل 
ال يتفــق مــع طبيعتهــا يعــود بالرضر عى 
ــه  ــرض امن ــع، ويع ــراد املجتم ــة أف كاف
الغذائــي للخطــر الشــديد، ولضــامن 
التــزام األفــراد هبــذه القيــود، عــادًة مــا 
متنــح الترشيعــات لــإدارة ســلطات 
معينــة متكنهــا مــن ممارســة دورهــا 
الســلطات  هــذه  وختتلــف  الرقــايب، 
الــدول،  يف  الترشيعــات  باختــالف 
ملراقبــة  اإلدارة  ســلطات  فتتمثــل 
الترصفــات املاديــة يف تراخيــص إداريــة 
قــد تكــون ســابقة عــى التــرصف، 
التــرصف  مــع  متزامــن  بشــكل  أو 
كســلطة إيقــاف البنــاء غــر اجلائــز 
عــى األرض، أو عــى شــكل جــزاءات 
ــوع التــرصف  ــا اإلدارة بعــد وق تفرضه
يف  زراعتهــا  املــروك  األرض  كحــل 

ــام يف  ــا ك ــاهم يف فرضه ــراق، أو تس الع
ــب  ــي تلع ــة الت ــزاءات اجلنائي ــة اجل حال
ــالل  ــن خ ــا م ــًا فيه اإلدارة دورًا حموري
للقانــون  املخالفــة  احلــاالت  رصــد 
وتقديــم مرتكبيهــا للمحاكــم املختصــة. 
ــالل  ــن خ ــدم م ــا تق ــنبحث كل م وس
ــلطة  ــدود الس ح ــوم بـــ)  ــا املوس بحثن
اإلداريــة يف مواجهــة تــرك اســتغالل 

الزراعيــة(. األرض 
ثانيًا_ أمهية البحث:

البحــث مــن خــالل  تتجــى أمهيــة 
اإلدارة  دور  عــى  الضــوء  تســليط 
ــد  ــن رواف ــم م ــد مه ــى راف ــايب ع الرق
الدولــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وهــو 
األرض الزراعيــة، ونظــرًا النعدام شــبه 
التــام للتصــدي لدارســة املوضــوع مــن 
ــا  ــة، وندرهت ــة اإلداري ــة القانوني الوجه
مــن الوجهــات القانونيــة األخــرى، 
ــف  ــوع، للتعري ــذا املوض ــار ه ــم اختي ت
باجلوانــب األساســية هلــذه الرقابــة، 
أمــام  الطريــق  يمهــد  أْن  وعســى 
الباحثــن القانونــن، الســيام املختصــن 
مــا  الســتكامل  اإلداري،  بالقانــون 
ــاط اإلدارة  ــث نش ــته، ولبح ــم دراس ت
يف هــذا املجــال مــن زوايــا متعــددة 
وبشــكل معمــق، وليضعــوا احللــول 
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املرشعــن  أنظــار  أمــام  املناســبة 
ــف  ــن الضع ــان مواط ــد بي ــن بع واملعن
ــري  ــا يع ــن كل م ــاب ع ــف النق وكش
ويعيــق اإلدارة بفــرض رقابتهــا اهلادفــة 
ــة،  عــى املحافظــة عــى األرض الزراعي
بــاألرايض  املتعلقــة  فالترشيعــات 
ــة يف العــراق التــي اقــل يمكــن  الزراعي
أْن توصــف بــه )بالعشــوائية( وهــي 
الباحثــن  جلهــود  ماســة  بحاجــة 
القانونــن، فــال شــك أن هــذا التشــتت 
اثــر ملمــوس ســلبي  الترشيعــي ذو 
ألضعــاف دور اإلدارة يف محايــة األرض 

الزراعيــة ورقابتهــا.
ثالثا_ إشكالية البحث:

تتجــى اإلشــكالية التــي نبحــث عنها يف 
اإلجابــة عــى التســاؤل االيت وهــو: مــا 
ــة  ــإدارة ملواجه ــايب ل ــدور الرق ــو ال ه
الزراعيــة؟  األرض  اســتغالل  تــرك 
العــراق  يف  املــرشع  نظمهــا  وكيــف 
والقانــون املقــارن؟ وهــل متلــك اإلدارة 

ــزاء اإلداري؟.  ــرض اجل ــلطة ف س
رابعًا- منهجية البحث:

اعتمــد الباحــث يف دارســة البحــث 
بشــكل أســايس عــى )املنهــج املقــارن(، 
ــد  ــرصي لعق ــون امل ــار القان ــم اختي وت
املقارنــة مــع القانــون العراقــي، لوجــود 

بعــض املشــركات بــن القانونــن، كــام 
ــة(  ــب )التحليلي ــض اجلوان ــتتبع بع س
لبعــض النصــوص متــى مــا متكــن 

ــك. ــن ذل ــث م الباح
خامسًا- هيكلية البحث:

تقســيمه  ارتئينــا  البحــث،  لدارســة 
إىل أربعــة مطالــب: تســبقها مقدمــة 
للتعريــف بالبحــث وأمهيتــه وإشــكاليته 
ــامده. ــيتم اعت ــذي س ــج ال ــان املنه وبي
ــوم  ــب األول( مفه ــنتناول يف )املطل وس
واملوقــف  األرض  زراعــة  تــرك 
ذلــك  وســنبحث  منــه،  الترشيعــي 
ــروع:  ــة ف ــيمه إىل ثالث ــالل تقس ــن خ م
نتنــاول يف الفــرع األول التعريــف بــرك 
الزراعيــة وأســبابه،  زراعــة األرايض 
ــاين والثالــث  ونتحــدث يف الفرعــن الث
ــي  ــم العراق ــرصي ث ــرشع امل ــف امل موق
ــة. ــة األرض الزراعي ــرك زراع ــن ت م

ويف )املطلــب الثــاين( ســنبحث الرصــد 
اإلداري لــالرايض الزراعيــة املــروك 
زراعتهــا مقســمن املطلــب إىل فرعــن، 
ــرع  لــكل مــن  حيــث ســنخصص ف
لبحــث  املقــارن  والقانــون  العــراق 

الرصــد اإلداري يف هــذا املجــال. 
سنكرســه  الثالــث(  )املطلــب  أمــا 
للحديــث عــن اجلــزاء اإلداري الناجــم 
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عــن تــرك زراعــة األرض الزراعيــة 
اململوكــة واملثقلــة مــن خــالل تقســيمه 
إىل ثالثــة فــروع: ســنتكلم يف الفــرع 
اإلداري  احلــل  مفهــوم  عــن  األول 
ــره  ــن غ ــزه ع ــة ومتي ــأرض الزراعي ل
مــن أوضــاع مقاربــة، ويف الفــرع الثــاين 
نتحــدث عــن اجلهــة اإلداريــة املختصــة 
بحــل األرض الزراعيــة، أمــا الفــرع 
الثالــث ســنبحث فيــه إجــراءات اإلدارة 

بحــل األرايض الزراعيــة.
ــع(  وأخــرًا ســنبحث يف )املطلــب الراب
ــة  ــاحات املوزع ــاء اإلداري للمس اإلهن
عــدم  بســبب  الزراعيــة  والعقــود 
إىل  املطلــب  وسنقســم  االســتغالل، 
الفــرع  يف  نتحــدث  فــروع:  ثالثــة 
األول عــن الطبيعــة القانونيــة لــأرايض 
املوزعــة واملتعاقــد عليهــا مــن قبــل 
نبحــث  الثــاين  الفــرع  ويف  اإلدارة، 
بإلغــاء  وإجراءاهتــا  اإلدارة  ســلطات 
التوزيــع، أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه 
للحديــث ســلطات اإلدارة وإجراءاهتــا 
املــروك  الزراعيــة  العقــود  بفســخ 
بخامتــة،  البحــث  وننهــي  زراعتهــا. 
التــي  االســتنتاجات  اهــم  تتضمــن 
توصلنــا إليهــا مــع بيــان مقرحاتنــا 
التوفيــق... هبــذا الشــأن....واهلل ويل 

املطلب األول
مفهوم ترك زراعة األرض واملوقف 

الترشيعي منه
يتطلــب احلديــث عــن املوضوع تقســيم 
املطلــب إىل ثالثــة فــروع، نتنــاول يف 
الفــرع األول التعريــف بــرك اســتغالل 
األرض الزراعيــة وأســبابه،  ونخصــص 
ــف  ــن موق ــث ع ــاين للحدي ــرع الث الف
املــرشع املــرصي مــن تــرك األرض 
الزراعيــة، أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه 
ــن  ــي م ــرشع العراق ــف امل ــث موق لبح

ــك. ذل
الفرع األول

التعريف برتك زراعة األرايض الزراعية 
وأسبابه

ــة األرض  ــرتك زراع ــف ب أوالً- التعري
ــوي  ــوم اللغ ــرك يف املفه ــة - ال الزراعي
ــه  ــًا، و أترك ــْركًا و تركان ــَرَك َت ــي: َت يعن
أغفلــه)1(،  أمهلــه  خــاّله،  يعنــي: 
ويقابلهــا يف القانــون املــرصي باإلضافة 
ــح  ــرك األرض ، مصطل ــح ت إىل مصطل
ــي  ــة: يعن ــر يف اللغ ــر(، والتبوي )التبوي
ــوم  ــرًا فه ــور تبوي ــور يب ــل: ب ــور فع ب
والُبــوُر:  مبــور،  واملفعــول  مبــور، 
ــواِر،  ــُع الَب ــْزَرُع ، مَجْ ــي مَلْ ُت تِ األَرض الَّ
ــْزَرْع  ــي مَلْ ُت تِ ــَراُب الَّ ــَي األَرض اْلَ َوِه
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ــْن َأن  ــٌة ِم وَك ــَرٌة َمْرُ ــال: َأرض َباِئ ، فيق
ــا)2(.  ــْزَرَع فِيَه َي

املــرصي  املــرشع  اســتخدم  وقــد 
املصطلحــن  الزراعــة  قانــون  يف 
معــًا: )تــرك األرض غــر منزرعــة( 
دون  مــن  ولكــن  و)التبويــر(«)3(، 
إيــراد تعريفــًا هلــام، وكذلــك مل يــرد 
ملفهــوم  حتديــدًا  العراقــي  املــرشع 
لظاهــرة  معاجلتــه  رغــم  الــرك)4(، 
بنصــوص  الزراعيــة  األرايض  تــرك 
هلــذا  صــورًا  أورد  انــه  أال  متعــددة، 
الــرك أو اإلمهــال،  فاســتخدم املــرشع 
ــى  ــدل ع ــة ت ــارات خمتلف ــي عب العراق
ــا  ــع(، ومثاهل ــة )انقط ــل كلم ــرك، مث ال
مــا ورد يف قانــون اإلصــالح الزراعــي، 
إذ جــاء فيــه: »  ُيعاقــب باحلبــس ... 
ــح  ــذر صحي ــدون ع ــع ب ــن انقط كل م
ــة  ــة األرض الاضع ــن زراع ــًا ع قانون
أيضــا  واســتخدم  لالســتيالء«)5(، 
ــى  ــة ع ــارة دال ــا( كعب ــظ )مل يزرعه لف
ــر  ــورة غ ــة بص ــرك األرض الزراعي ت
ــارة  ــتخدم عب ــك اس ــارشة)6(. وكذل مب
ــت  ــا نص ــذا م ــل( وه ــع( و )امه )امتن
ــادة  عــى ذلــك الفقــرة )األوىل( مــن امل
)4( مــن قانــون محايــة اإلنتــاج بقوهلــا: 
ــب األرض  ــع صاح ــل أو امتن » اذا امه

الزراعيــة أو البســتان، أو املســؤول عــن 
أدارهتــا، عــن حراثــة األرض وزراعتهــا 
أو العنايــة هبــا، دون عــذر مــرشوع...«.
ــد وردت  ــه، فق ــب الفق ــن جان ــا م أم
ــة  ــرك زراع ــوم ت ــات ملفه ــدة تعريف ع
كال  فيهــا  الفقــه  اســتخدم  األرض، 
البعــض  مجــع  وقــد  املصطلحــن، 
ــن  ــاك م ــف،  فهن ــس التعري ــام بنف بينه
ــه: »  ــة األرض  بقول ــرك زراع ــرف ت ع
تــــــــرك األرض الزراعــية من ـدون 
ــام  ــا«)7(،  بين ــي تبويره ــة يعن زراعـــــ
ــة  ــة إجيابي ــر مــن زاوي ــرى آخــر التبوي ي
ــه تقســيم حيــدث لــأرض  فيعرفــه »بأن
ــزرع  ــمن، ي ــيمها إىل قس ــك بتقس وذل
الثــاين  ويــرك  منهــا،  األول  القســم 
الراحــة«)8(،  بقصــد  الزراعــة  دون 
تــرك  تعريــف  إىل  البعــض  وذهــب 
جنائيــة  زاويــة  مــن  األرض  زراعــة 
فعــرف جريمــة تــرك األرض الزراعيــة 
تأثــر   « بأهنــا:  زراعــة  دون  مــن 
ــة  ــأرض الزراعي ــي ل الــدور اإلنتاج
مــن  اإلنتاجيــة  كفاءهتــا  و إضعــاف 
خــالل املســاس بخصوبتهــا بالرغــم 
مــن صالحيتهــا للزراعــة و توافــر مجيــع 
ــن  ــة واإلرواء وم ــتلزمات الزراعي املس

دون عــذر قانــوين«)9(.
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 وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه إنَّ مصطلــح 
التبويــر يف مــرص يــدل عــى احلــاق 
الــرضر بــاألرض الزراعيــة، بينــام ال 
تــدل عــى ذلــك يف العــراق، وإنــام 
ــدون  ــن األرض ب ــزء م ــرك ج ــي ت تعن
ــرك  ــح ت ــا مصطل ــة، أم ــة للراح زراع
اغلــب  يف  تعنــي  ال  فهــي  الزراعــة 
اجلــزاء،   يســتوجب  فعــال  احلــاالت 
إنَّ  يمكــن  ال  الــرك  عــى  فاجلــزاء 
يتصــور إال مــع وجــود عنــرص مــن 
عنــارص الطــأ كاإلمهــال،  وعــى هــذا 
ــح  ــث أْن يصطل ــرى الباح ــاس ي األس
عــى تــرك زراعــة األرض بــدون عــذر 
ــة األرض(،  ــال زراع ــرشوع، ب )إمه م
ــة  ــال زراع ــف إمه ــا تعري ــذا يمكنن وهب
األرض بأنــه:« تــرك زراعــة األرض 
كليــا أو جزئيــا بــدون معــذرة مرشوعــة 
ــون«. ــا القان ــن حيدده ــن الزم ــدة م م

ــة األرض  ــرك زراع ــباب ت ــا – أس ثاني
ــباب  ــوع األس ــدد وتتن ــة - تتع الزراعي
املؤديــة إىل تــرك زراعــة األرض، فهنــاك 
)مرشوعــة(  إراديــة  غــر  أســباب 
صحيحــة  أعــذار  القانــون  يعدهــا 
تســتوجب عــدم املحاســبة عــى الــرك، 
ــب  ــرشوع، يرت ــر م ــو غ ــا ه ــا م ومنه
ــالف  ــف باخت ــرا خيتل ــون أث ــه القان علي

ــن  ــم وب ــن التجري ــراوح ب ــن ي القوان
اجلــزاء املــدين أو اإلداري، وعــى أي 
حــال يمكننــا إمجــال األســباب املؤديــة 

ــة: ــاط األتي ــرك يف النق إىل ال
1- انقطــاع أو شــحة احلصــة املائيــة 
الزراعيــة  لــالرايض  املخصصــة 
املــورد  وضعــف  البســاتن)10(،  أو 
ــه  ــبة ألوج ــأرض بالنس ــادي ل االقتص
الدخــول األخرى، والســيام مــع ارتفاع 
واملبيــدات)11(. األســمدة  تكاليــف 

األرض،  أصحــاب  قــدرة  عــدم   -2
ــق  ــاب ح ــا وأصح ــا مالكيه وخصوص
ــن  ــتغالهلا م ــى اس ــا ع ــرصف فيه الت
جهــة، والتخــوف مــن الدخــول يف 
عالقــات زراعيــة مــع طــرف آخــر 
يتــوىل زراعتهــا جتنبــًا للقيــود التــي 
القانــون  يف  كــام  القانــون،  يفرضهــا 
ــداد القانــوين  الزراعــي املــرصي كاالمت
للعالقــة الزراعيــة، وحتديــد أنصبــة 
ــد  ــل بقواع ــن يف احلاص ــن الطرف كل م
ــرى)12(. ــة أخ ــن جه ــره م ــة أم قانوني
األســباب  مــن  يعتــر  وكذلــك   -3
ــاب األرض  ــع أصح ــي تدف ــة الت القوي
ــة  ــاع قيم ــو ارتف ــا؛ ه ــرك زراعته إىل ت
األرايض الســتغالهلا ألغــراض غــر 
زراعيــة عــى الرغــم مــن منــع القانــون 
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أغلــب أصحــاب  أّن  ذلــك، حيــث 
ــون  ــد يمتهن ــن ق ــم م األرض وأوالده
مهنــًا أخــرى غــر الزراعــة، ويســكنون 
املــدن، ومل تعــد األرض بالنســبة إليهــم 
ــه، كلــام ضاقــت  إالّ إدخــارًا يلــوذون ب

ــبل)13( . ــم الس هب
ــون  ــد يك ــخصية – فق ــروف ش 4– ظ
تــرك اســتغالل األرض بســبب ظــروف 
ومنهــا  باملــزارع،  حتيــط  شــخصية 
عــى ســبيل املثــال مــرض صاحــب 
يســتطيع  ال  الــذي  بالشــكل  األرض 
ــارة  ــدر اإلش ــة األرض، وجت ــه زراع مع
إىل ان املــرض وان كان يف الغالــب يعــد 
مــن قبيــل األعــذار املرشوعــة التــي من 
ــة األرض  ــارك زراع ــي ت ــاهنا أْن تعف ش
ــرك،  ــى ال ــة ع ــؤولية املرتب ــن املس م
ــى  ــل ع ــب أْن ال حيم ــر جي أال إنَّ األم
فهنــاك  أطالقــه يف مجيــع احلــاالت، 
التزامــات تقــع عــى املــزارع حتــى 
يف حالــة املــرض، وهــذا مــا أكدتــه 
ــدى  ــرص يف اح ــة يف م ــة اإلداري املحكم
أحكامهــا)14( بقوهلــا: »... وان املخالفــة 
املنســوبة هلــذا املنتفع)املــوزع عليــه( 
ــة  ــة ثابت والتــي بنــي عليهــا قــرار اللجن
يف حقــه، إذ اقــر ورثتــه يف صحيفــة 
درجــة  أول  حمكمــة  أمــام  دعواهــم 

ــرك  ــم ت ــأن مورثه ــن ب ــر الطع يف تقري
األرض دون زراعــة، متعللــن يف ذلــك 
بمرضــه وهــو امــرأ ال جيدهــم نفعــا يف 
هــذا الصــدد، إذ كان بوســعه إبــالغ 
اجلمعيــة التعاونيــة هبــذا املــرض الــذي 
امل بــه، ليتســنى هلــا أجــراء الــالزم ...«.
أمنيــة وعشــائرية، أدت  5- مشــاكل 
الظــروف األمنيــة املعروفــة يف العــراق، 
احتلتهــا  التــي  املناطــق  يف  والســيام 
إىل  اإلجراميــة؛  داعــش  عصابــات 
ــة  ــن األرايض الزراعي ــد م ــرك العدي ت
بــدون زراعــة، والشــك بــأن الظــروف 
األمنيــة تعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، 
وباإلضافــة إىل ذلــك هنــاك ظــروف 
زراعــة  تــرك  يف  تتســبب  عشــائرية 
األرض وختتلــف شــدهتا مــن حالــة 
إىل أخــرى، وهلــذا يقــع عــى عاتــق 
ــدى  ــا وم ــن وقوعه ــق م اإلدارة التحق
تأثرهــا عــى منــع صاحــب األرض 
مــن زراعتهــا، فقــد حيتــج هبــا كذرائــع 
لعــدم الزراعــة، يف حــن عــدم وجودها 
ــا . ــدم تأثره ــع أو ع ــى ارض الواق ع
ــدث  ــة - وحي ــدم احلاج ــال وع 6-امه
أحيانــًا تــرك األرض لعــدم حاجــة 
األرض  يشــري  وإنــام  صاحبهــا، 
بقصــد التفاخــر والتباهــي ال حلاجــة إىل 
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ــوارد  ــه م ــون لدي ــد يك ــا، إذ ق موارده
ــة . ــًا طائل ــه أرباح ــل علي ــرى تط أخ

الفرع الثاين
موقف املرشع املرصي من ترك زراعة 

األرض الزراعية
ــرك  ــرة ت ــرصي ظاه ــرشع امل ــاول امل تن
املــادة  يف  الزراعيــة  األرض  زراعــة 
الزراعــة  قانــون  إىل  املضافــة   )151(
لســنة   )116( القانــون  بموجــب 
انــه: »  1983، والتــي نصــت عــى 
حيظــر عــى املالــك أو نائبــه أو املســتأجر 
بــأي  الزراعيــة  لــأرض  احلائــز  أو 
صفــة تــرك األرض غــر منزرعــة ملــدة 
ــخ آخــر زراعــة رغــم  ســنتن مــن تاري
ــة  ــا للزراع ــات صالحيته ــر مقوم تواف
حتــدد  التــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات 
ــر  ــام حيظ ــة. ك ــر الزراع ــن وزي ــرار م بق
عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع 
عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض 
الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا »)15( .
ويتضــح جليــا مــن النــص املذكــور 
ــن  ــرصي أورد صورت ــرشع امل ــأن امل ب

ــا: ــر ومه ــذا احلظ هل
ملــدة  األرض  زراعــة  تــرك  أوال- 
ــورة  ــذه الص ــذر، وه ــدون ع ــنتني ب س
تتجــى باملعنــى املنتــزع مــن صــدر 

املــادة مــدار البحــث، إذ حظــر املــرشع 
ــة  ــدون زراع ــرك األرض ب ــرصي ت امل
أْن كانــت ســنة  ملــدة ســنتن، بعــد 
ــر  ــم تواف ــة رغ ــر زراع ــخ آخ ــن تاري م
مــن  للزراعــة،  الالزمــة  املقومــات 
للزراعــة  األرض  صالحيــة  حيــث 
ومســتلزمات إنتاجهــا، التــي أحــال 
ــن  ــدر ع ــرار يص ــا بق ــص لتحديده الن
ــرك األرض  ــراد ب ــة، وي ــر الزراع وزي
هنــا الــرك اإلرادي أو العمــدي، وهبــذا 
خيــرج مــن هــذا النطــاق الــرك الناجــم 
عــن إمهــال أو عــن ســبب اجنبــي 
دون مرتبــة القــوة القاهــرة كاملــرض 
أو الســفر خــارج البــالد مــع تعــذر 
ــا  ــر لزراعته ــاألرض إىل آخ ــد ب أْن يعه
أو أدارهتــا)16(، ويــري هــذا احلظــر 
بدرجــات متســاوية عــى املالــك ونائبــه 
وكذلــك املســتأجر أو حائــز األرض 
الزراعيــة بــاي صفــة كانــت حتــى ولــو 
كان غاصبــا لــأرض)17(. ومــن جانــب 
آخــر فقــد رأى املــرشع بــأن حتديــد مــدة 
الــرك بســنتن مــن تاريــخ آخــر زراعــة 
بعــد أْن كانــت ســنة قبــل التعديــل 
كافيــة الســتبانة النيــة احلقيقــة وراء 

ــرك)18( . ــذا ال ه
وال يــري احلظــر يف حالــة توفــر العذر 
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ــن  ــرشع م ــذي أورده امل ــرشوع، وال امل
مفهــوم املخالفــة للنــص ســالف الذكر، 
وهــو عــدم توافــر مقومــات وصالحيــة 
األرض للزراعــة ومســتلزمات اإلنتــاج 
التــي حيددهــا وزيــر الزراعــة، فــاذا 
تلــك  أو  املقومــات  هــذه  انتفــت 
املســتلزمات فــال جمــال للمســئولية، 
األرض  مقومــات  مدلــول  يرتبــط  و 
الزراعيــة، بنــوع هــذه األرض وطبيعتها 
عــن  فضــال  مســاحتها،  ومقــدار 
ــي  ــور الت ــن األم ــا م ــا وغره موقعه
ــة التــي  ــة البحت تعــد مــن املســائل الفني
يتوقــف الفصــل فيهــا غالبــا عــى أهــل 
األرض،  مســتلزمات  الرة)19(.أمــا 
لزراعتهــا  الرضوريــة  املــواد  فتعنــي 
وانضــاج حماصيلهــا، وختتلــف تبعــا 
وطبيعتهــا  األرض  نــوع  الختــالف 
وموقعهــا، والعلــة مــن إيرادهــا بالنــص 
ــي  ــائلة؛ ه ــدم املس ــب لع ــذر موج كع
لســد الطريــق أمــام مــن يــرك األرض 

بدعــوى عــدم توافرهــا)20(.
ــؤدي إىل  ــاع امل ــل أو االمتن ــا - الفع ثاني
ــر األرض أو املســاس بخصوبتهــا،  تبوي
ــى  ــرشع ع ــر امل ــورة حظ ــذه الص ويف ه
ــل  ــان أي فع ــم، إتي ــدم ذكره ــن تق م
أو االمتنــاع عنــه، اذا كان مــن شــانه 

مــن  أو  الزراعيــة،  األرض  تبويــر 
ناحيــة أخــرى املســاس بخصوبتهــا)21(، 
ــورة  ــال املحظ ــذه األفع ــك إنَّ ه والش
كثــرة ومتباينــة وختتلــف باختــالف 
فقــد  لــأرض،  الفنيــة  املواصفــات 
ــك  ــن ذل ــلبي، وم ــاط س ــب بنش ترتك
ــك أو  ــاع املال ــال امتن ــبيل املث ــى س ع
ــة  ــادة كياموي ــتخدام م ــن اس ــز ع احلائ
رضوريــة ملعاجلــة األرض واملحافظــة 
عــى  خصوبتهــا)22(. وقــد تتحقــق هــذه 
ــاط  ــرى بنش ــة أخ ــن ناحي ــورة م الص
إجيــايب ومــن ذلــك قيــام املالــك أو 
ــة  ــارة بالرب ــواد ض ــتعامل م ــز باس احلائ
ماســة بخصوبتهــا، أو أقامــة ورشــة 
إلصــالح الســيارات ممــا يــؤدي إىل 
ــارة  ــحوم الض ــوت والش ــرب الزي ت

ــة.  ــة الرب بخصوب
ــة،  ــادة املتقدم ــكام امل ــة أح ــى خمالف وع
رتــب املــرشع املــرصي يف املــادة )155( 
ــًا،  ــزاءًا جنائي ــة، ج ــون الزراع ــن قان م
وهــو احلبــس وغرامــة تتناســب طرديــا 
مــع مقــدار مســاحة األرض، وفــرق 
املــرشع يف املــادة املشــار إليهــا أنفــا 
ــه مــن جهــة، وبــن  بــن املالــك أو نائب
املســتأجر أو احلائــز، ففــي حالــة املالــك  
الصــادر  احلكــم  ينــص  أْن  أوجــب 
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الزراعيــة  اإلدارة  تكليــف  باإلدانــة 
بتأجــر األرض املروكــة ملــن يتــوىل 
زراعتهــا حلســاب املالــك ملــدة ســنتن، 
بينــام يف حالــة املســتأجر أوجــب النــص 
ــار  ــد اإلجي ــاء عق ــم أهن ــن احلك تضم
ــا  ــة وأعادهت ــاألرض املروك ــاص ب ال
خــول  وختامــا  لزراعتهــا،  للاملــك 
النــص لوزيــر الزراعــة ســلطة تقديريــة 
ــة،  ــباب املخالف ــف أس ــر بوق ــأن يأم ب
وعــى  اإلداري،  بالطريــق  وأزالتهــا 

نفقــة املخالــف)23(.
الفرع الثالث

موقف املرشع العراقي من ترك زراعة 
األرض الزراعية

ــًا  ــزاءًا إداري ــي ج ــرشع العراق ــى امل تبن
ــة  ــرك زراع ــرة ت ــة ظاه ــًا ملواجه صارم
حــل  أوجــب  اذ  الزراعيــة،  األرض 
زراعتهــا  املــروك  الزراعيــة  األرض 
بالنســبة لــالريض اململوكــة لأفــراد 
ترصفيــة،   بحقــوق  املثقلــة  واألريض 
ــالريض  ــبة ل ــاء بالنس ــخ أو اإللغ والفس
ــات  ــغولة بعالق ــة املش ــة للدول اململوك
األفــراد،   أو  موزعــة عــى  تعاقديــة 
ــأن  ــزاء، ف ــة اجل ــن رصام ــم م وبالرغ
املنظــم  بالشــكل  تكــن  مل  املعاجلــة 
والواضــح الــذي جــاء بــه املــرشع 

بنصــوص  جــاءت  بــل  املــرصي،  
متفرقــة ومتشــابكة، وســنعرض ملوقــف 
ــرات  ــب الفق ــي بموج ــرشع العراق امل

التاليــة:
ــة  ــدين املتعلق ــون امل ــة القان أوالً- معاجل
تطــرق  الزراعيــة،   األرض  بــرتك 
املوضــوع  هــذا  إىل  املــدين  القانــون 
ــن  ــرة )األوىل( م ــب الفق ــك بموج وذل
ــت  ــي قض ــه،  والت ــادة )1233( من امل
بــأن يفقــد املتــرصف بــاألرض األمرية 
ــة  ــرك زراع ــا، اذا ت ــرصف فيه ــق الت ح
ــة،  ــنوات متتالي ــة س ــدة ثالث األرض مل
وبــدون عــذر مــرشوع،  وســاق املــرشع 
ــذرًا  ــا ع ــي عده ــاالت الت ــض احل بع
صحيحــا موقفــا ملــدة الثــالث ســنوات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة أنفــا)24(، 
باتــت  النصــوص  هــذه  إنَّ  وطاملــا 
ــوص  ــدور نص ــة بص ــوخة ومعطل منس
ــي  ــة)25( الت ــة الاص ــن الزراعي القوان
جــاءات بأحــكام خمتلفــة، عليــه نكتفــي 
ــة  ــدم احلاج ــزة لع ــارة املوج ــذه اإلش هب
إىل التفصيــل يف ضــوء القانــون املــدين.
ــن  ــي م ــع الزراع ــف الترشي ــا- موق ثاني
ــة،   ــة األرض الزراعي ــرك زراع ــالة ت مس
عــى  الزراعيــة  الترشيعــات  تــِر  مل 
جــاءت  أهنــا  بــل  واحــدة،  وتــرة 
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بمعاجلــات مشــتتة، فقــد تنــاول قانــون 
ــرة  ــى الفق ــي بمقت ــالح الزراع اإلص
)ب( مــن املــادة )13( منــه مشــكلة 
تــرك زراعــة األرض، فقــى بموجبهــا 
باعتبــار األرض حملولــة، اذا ثبــت إنَّ 
صاحبهــا مل يقــم بزراعتهــا بنفســه أو 
بغــره موســمن متتالــن دون عــذر 
املــادة  وأوجبــت  صحيــح،   قانــوين 
ــة  ــجيل األرض أمري ــر تس ــة الذك أنف
ــام  ــد قي ــة(، بع ــة للدول ــة )مملوك رصف
التحقيــق  بأجــراء  املختصــة  اللجنــة 
باملوضــوع والفصــل فيــه واكتســاب 
إنَّ  أال  النهائيــة،  الدرجــة  قراراهتــا 
املعاجلــة جــاءت قــارصة عــى األرايض 
للدولــة كــام هــو  اململوكــة  صنــف 
حــال القانــون املــدين، فلــم يتطــرق 
رصفــًا  ُملــكًا  اململوكــة  األرايض  إىل 
ــا  ــة وقف ــخاص واألرايض املوقوف لالش
صحيحــا، ممــا حــدى باملــرشع  تــدارك 
بموجــب  الترشيعــي  الفــراغ  هــذا 
قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل 
ــاءت  ــنة 1978،  فج ــم )854( لس رق
ــأن كل  ــي ب ــه لتق ــرة )األوىل( من الفق
ارض زراعيــة مملوكــة ُملــكًا رصفــًا 
املعنويــة  أو  الطبيعيــة  لأشــخاص 
الاصــة أو موقوفــة وقفــًا صحيحــا 

ــة  ــذرة مرشوع ــا دون مع ــرك زراعته ي
ــة  ــكا للدول ــر مل ــن تعت ــنتن متتالت س
ــي  ــالح  الزراع ــا باإلص ــاط أدارهت وتن
املرعيــة،   القوانــن  ألحــكام  وفقــا 
ــرة  ــن ف ــرشع زاد م ــأن امل ــظ ب ويالح
الــرك يف هــذا الصنــف  لتصبــح ســنتن 

ــمن. ــن موس ــدال م ــن ب متتالت
اإلنتــاج  محايــة  قانــون  وبصــدور 
 1978 لســنة   )71( رقــم  الزراعــي 
معاجلــة  املــرشع  أضــاف  النافــذ، 
خيــل  ال  الــذي  بالشــكل  جديــدة 
بإجــراءات احلــل املنصــوص عليهــا 
ــة  ــذه املعاجل ــالح، وه ــون اإلص يف قان
املجلــس  بتخويــل  تقــي  اجلديــدة 
الزراعــي )امللغــى( باملحافظــة يف حالــة 
امتناعــه  أو  األرض  صاحــب  إمهــال 
عــن زراعتهــا بــان يعهــد إىل مديريــات 
ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــة باخت الزراع
الســتثامرها عــى ان تعــاد لصاحبهــا 
ــتغالهلا  ــد باس ــم اذا تعه ــة املوس يف هناي

ــا)26(.  ــامم هب واالهت
تســتهدف  أهنــا  يبــدو  وألســباب، 
مــن  املتقدمــة،  األصنــاف  توحيــد 
حيــث إجــراءات احلــل، تدخــل املرشع  
ــادة )13(   ــن امل ــرة )ب( م ــل الفق بتعدي
ــر  ــالفة الذك ــالح س ــون اإلص ــن قان م
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ــرار  ــن ق ــة( م ــرة )الثاني ــب الفق بموج
جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم 
امللغــى()27(،  )1253( لســنة 1985) 
األرايض  بشــمول   التعديــل  وقــى 
اململوكــة ُملــكًا رصفــًا لأشــخاص 
الطبيعيــة أو املعنويــة الاصــة واألرايض 
صحيحــا  وقفــًا  املوقوفــة  الزراعيــة 
باحلــل، والتــي مل تتطــرق إليهــام الفقــرة 
قانــون  مــن   )13( املــادة  مــن  )ب( 
اإلصــالح إىل جانــب األرايض اململوكة 
ــر  ــا غ ــة وقف ــة واملوقوف ــة املثقل للدول
صحيــح، فضــال عــن تعديلــه ملــدة 
ــح ســنتن  ــة للحــل لتصب ــرك املوجب ال
بــدال مــن موســمن، إال أن هــذا القــرار 
قــد ألغــي بموجــب القانــون رقــم 
ــدم  ــوى ع ــنة 2007)28( بدع )28( لس
وجــود عــذر مــرشوع يــرر القــرار 
امللغــى حســب مــا جــاء باألســباب 

املوجبــة للقانــون .
ــرار  ــدر الق ــاتن، ص ــص البس ــام خي وفي
ــذ،  ــنة 1981)29( الناف ــم )634( لس رق
والــذي يــري عــى كافــة صنــوف 
باعتبــار  فقــى  املذكــورة،  األرايض 
والــزم  حملولــة،  املهملــة  البســاتن 
خاليــة  للدولــة  مملوكــة  تســجيلها 
مــن احلقــوق الترصفيــة)30(، ومعيــار 

اإلمهــال هنــا العــرف املحــي، وحســب 
ــة  مــا تتطلــب ظــروف البســتنة كاحلراث
بــن األشــجار، ومكافحــة اآلفــات 
وغرهــا مــن األمــور املعروفــة)31(، أمــا 
ــن  ــنتن متتاليت ــي س ــال فه ــدة اإلمه م
ــان هبــذا الشــأن  مــن تاريــخ صــدور بي
ــن  ــس م ــة)32(، ولي ــر الزراع ــن وزي م
تاريــخ اخــر زراعــة كــام تقــدم بنــا 

بأحــكام إمهــال األرض .
وتنفيــذًا إلحــكام القوانــن والقــرارات 
املشــار إليهــا صــدرت التعليــامت رقــم 
)9( لســنة 1988 بشــأن حــل األرايض 
والتعليــامت  املروكــة،  الزراعيــة 
ــل  ــان ح ــنة 1988 بش ــم)10( لس رق
جــاءت  والتــي  املهملــة،  البســاتن 
حــل  بإجــراءات  مفصلــة  بأحــكام 
األرض وحتديــد اجلهــات املختصــة، 
ــن  ــث ع ــد احلدي ــنراه عن ــا س ــذا م وه

ــا. ــل الحق ــوع احل موض
ــر  ــرصف النظ ــدم، وب ــا تق ــظ مم ويالح
عــن اجلــزاء املرتــب عــى تــرك زراعــة 
ــرصي  ــرشع امل ــم امل ــأن تنظي األرض، ب
ــر  ــة األرض كان اكث ــرك زراع ــألة ت ملس
املوضــوع بموجــب  إذ عالــج  دقــة، 
مادتــن مــن قانــون واحــد، بينــام تنــاول 
ــوص  ــوع بنص ــي املوض ــرشع العراق امل
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مصطلحــات  واســتعمل  متعــددة، 
متفاوتــة مــن شــأهنا أربــاك اإلدارة عنــد 
ــع. ــى ارض الواق ــا ع ــارشة تنفيذه مب

املطلب الثاين
 الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 

املرتوك زراعتها 
ــري  ــا: التح ــد اإلداري هن ــراد بالرص ي
ــا،  ــت زراعته ــي ترك ــن األرايض الت ع
املختصــة  لغــرض إخطــار اجلهــات 
ــأهنا،  ــة بش ــراءات القانوني ــاذ اإلج باخت
بمعنــى أهنــا عمليــة ســابقة عــى إيقــاع 
زراعــة  تــرك  عــن  الناجــم  اجلــزاء 
األرض، ولبيــان ذلــك سنقســم املطلب 
الفــرع األول  نتنــاول يف  إىل فرعــن: 
الرصــد اإلداري  لــالرايض الزراعيــة 
املــروك زراعتهــا يف مــرص، ونخصــص 
ــك يف  ــن ذل ــث ع ــاين للحدي ــرع الث الف

ــراق. الع
الفرع األول

الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 
املرتوك زراعتها يف مرص

قانــون  مــن   )151( املــادة  خولــت 
 1966 لســنة   )53( رقــم  الزراعــة 
صالحيــة  الزراعــة  وزيــر  املعــدل، 
وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة 
األرض، وأزالتهــا بالطريــق اإلداري، 

ــة  ــراد بأزال ــف، وي ــة املخال ــى نفق وع
كانــت  مــا  إىل  احلــال  رد  املخالفــة، 
عليــه، والعلــة مــن هــذا التخويــل، هــي 
ــي  ــاج الزراع ــر اإلنت ــدم تأث ــامن ع لض
خــالل فــرة الفصــل بالدعــوى)33(.
ــدر  ــة، ص ــذه الصالحي ــتنادًا إىل ه واس
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــوزاري ع ــرار ال الق
لســنة   )1167( رقــم  املــرصي 
الرقابــة  مهمــة  وأنــاط   ،)34(1992
االســتغالل  تــرك  عــى  اإلداريــة 
الزراعيــة  اإلدارات  إىل  الزراعــي 
الواقعــة ضمــن املراكــز اإلداريــة يف 
املحافظــات، لتتــوىل هــذه اإلدارات كل 
يف نطــاق اختصاصهــا مهمــة حــرص 
األرايض املــروك زراعتهــا، وعليهــا أْن 
تثبــت يف حمــارض أثبــات كل حالــة تــرك 
تالحظهــا، تتضمــن هــذه املحــارض: 
اســم حائز األرض ســواء أكان مالكًا أو 
نائبــه أو مســتأجرًا أو حائــزًا بأيــة صفــة،  
وتثبيــت املســاحة وحدودهــا واحلــوض 
ــى  ــرار ع ــب الق ــام أوج والناحية)35(.ك
اإلدارة الزراعيــة أْن ختطــر ممــن تــم 
اإلشــارة اليهــم بخطــاب مــوىص عليــه 
أْن  أو  الوصــول،  بعلــم  مصحــوب 
ختطرهــم بالطريــق اإلداري  مــن خــالل 
خــالل  أومــن  العمــدة  أو  الرشطــة 
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للمبــادرة  املختــص  الناحيــة  شــيخ 
يبــادر  مل  فــاذا  األرض)36(،   بزراعــة 
ــر  ــم حتري ــة األرض، يت ــز إىل زراع احلائ
حمــرض خمالفــة تــرك زراعــة األرض 
اســتنادا ألحــكام قانــون الزراعــة رقــم 
)53( لســنة 1966، يثبــت فيــه تاريــخ 
ــخ  ــة، وتاري ــه بالزراع ــار والتنبي األخط
ــات  ــر املقوم ــم تواف ــا رغ ــاع عنه االمتن
ومســتلزمات  للزراعــة  الالزمــة 

اإلنتــاج)37(.
بــرك  األرض  حائــز  اســتمر  فــاذا 
األخطــار  مــن  بالرغــم  زراعتهــا 
والتنبيــه، فعــى اإلدارة الزراعيــة، ان 
حتــرر لــه حمــرض، يؤكــد اســتمرار تــرك 
زراعــة األرض عــن كل موســم زراعــي 
هــذا  يف  يشــار  األحــوال،  حســب 
املحــرض إىل تاريــخ إخطــاره بالزراعــة، 
وتاريــخ املحــارض الســابقة)38(، واذا قام 
ــر  ــأنه ان يغ ــن ش ــل م ــأي فع ــز ب احلائ
طبيعــة األرض؛ حيــرر لــه حمــرض تبويــر 
ــإدارة  ــة، ول ــال املرتكب ــد باألفع جدي
ــا  ــراءات أزالته ــذ إج ــة ان تتخ الزراعي
ــادة )155(  ــكام  امل ــال بأح ــًا، عم إداري

ــر. ــف الذك ــة ان ــون الزراع ــن قان م
ــالف  ــوزاري س ــرار ال ــر الق ــد حظ وق
الذكــر النظــر يف طلبــات احلائــز القامــة 

ــات  ــآت أو مرشوع ــاين أو منش ــة مب أي
زراعتهــا)39(،  املروكــة  األرض  عــى 
حالــة  يف  الزراعيــة  اإلدارة  وتتــوىل 
ــة  ــك باإلدان ــد املال ــم ض ــدور احلك ص
قانــون  مــن   )155( للــامدة  وفقــا 
الزراعــة أنفــا، تأجــر األرض الزراعيــة 
إىل الغــر وحتريــر عقــد إجيــار) مؤقــت( 
مدتــه ســنتن بطريــق املزارعــة ملــن 
ويتــم  بنفســه)40(،  زراعتهــا  يرغــب 
يوقــع  بثــالث نســخ  العقــد  حتريــر 
ــة  ــة املعني ــر اإلدارة الزراعي ــا مدي عليه
ــه،  ــوم علي ــك املحك ــن املال ــة ع بالنياب
باملزارعــة  املســتأجر  يوقعهــا  كــام 
ــختان  ــا النس ــه.. أم ــخة ل ــلم نس وتس
مــن  إحدامهــا  فتحفــظ  األخريــان 
باإلدانــة  الصــادر  احلكــم  صــورة 
الزراعيــة  اإلدارة  لــدى  وبالتأجــر 
ــة  ــرى يف اجلمعي ــودع األخ ــة، وت املعني
التعاونيــة الزراعيــة املختصــة. وتــرى 
ــة  ــكام املنظم ــار األح ــد اإلجي ــى عق ع
لعقــود اإلجيــار يف األرايض الزراعيــة 
ــدين.  ــون امل ــا يف القان ــوص عليه املنص
وينتهــي عقــد اإلجيــار مــن  تلقــاء ذاتــه 
بنهايــة املــدة،  وتعــاد األرض إىل املالــك 
ــق  ــويل وف ــليم أص ــرض تس ــب حم بموج

بالقــرار)41(. املرســومة  اإلجــراءات 
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الفرع الثاين
الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 

املرتوك زراعتها يف العراق 
ــد  ــي ق ــرشع العراق ــن إنَّ امل ــم م  بالرغ
حــدد اجلهــات التــي تتــوىل الرقابــة 
ورصــد  الزراعيــة،  األرايض  عــى 
األرايض املروكــة منهــا، أال انــه مل ينظــم 
آليــة موحــدة أو وســيلة معينــة للرقابــة 
عــى اســتغالل األرايض الزراعيــة، واذا 
كان هنــاك مــا يــرر ذلــك كــون املــرشع 
ــان  ــادة يف بي ــل ع ــن ال يتدخ يف القوان
تفاصيــل األمــور، فــال نجــد مــررًا 
لعــدم وجــود هــذه األليــة يف التعليــامت 

ــن.  ــذه القوان ــذا هل ــدر تنفي ــي تص الت
ــذ مل  ــي الناف ــالح الزراع ــون اإلص فقان
ــدة  ــة موح ــاملة أو جه ــة ش ــم آلي ينظ
ختتــص بمراقبــة ورصــد مجيــع األرايض 
اقتــرصت  فقــد  زراعتهــا،  املــروك 
املوزعــة،  األرايض  عــى  نصوصــه 
ــات  ــق بمخالف ــة التحقي ــت مهم فأوكل
املــوزع عليهــم إىل جلنــة خاصــة)42(، 
ــد  ــدأ بع ــة تب ــذه اللجن ــام ه أال إنَّ مه
يف  هيمنــا  ومــا  املخالفــة،  اكتشــاف 
ــي ترصــد  هــذا املطلــب هــو اجلهــة الت
وتكتشــف املخالفــة،  ويســتدل عــى 
ــن  ــرة )ب( م ــوق الفق ــن منط ــك م ذل

ــم )4(  ــامت رق ــن التعلي ــادة )34( م امل
ــه:  ــى ان ــت ع ــي نص ــنة 1970 الت لس
»1- اذا ختلــف املــوزع عليــه عــن الوفاء 
بــكل أو بعــض االلتزامــات املنصــوص 
عليهــا يف املــادة الرابعــة والعرشيــن 
مــن  قانــون اإلصــالح الزراعــي  رقــم 
)117( لســنة 1970 وهــذه التعليــامت 
تقــوم مديريــة الزراعــة يف املحافظــة 
بتوجيــه إنــذار إليــه وفــق طــرق التبليــغ 
املنصــوص عليهــا...، 2- اذا مل يقــم 
املــوزع عليــه باإليفــاء بااللتزامــات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )1( مــن 
هــذه التعليــامت دون عــذر مــرشوع 
تقــوم املديريــة بإحالــة املوضــوع إىل 
ــق  ــة شــؤون املــوزع عليهــم للتحقي جلن
يف املوضــوع وإصــدار القــرار املناســب 

يف ضــوء النتيجــة«.
املــادة،  هــذه  خــالل  مــن  ويتضــح 
املختصــة برصــد األرايض  إنَّ اجلهــة 
ــا  ــروك زراعته ــة( امل ــة )املوزع الزراعي
ــارش  ــي تب ــة، والت ــة الزراع ــي مديري ه
ــة  ــعب الزراعي ــالل الش ــن خ ــا م دوره
ــي  ــة، والت ــدة إداري ــرشة يف كل وح املنت
كبــرة  مســؤوليات  عاتقهــا  يقــع 
ــتغالل  ــى االس ــة ع ــارشة يف الرقاب ومب
الزراعــي باعتبارهــا العــن البــارصة 
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لــوزارة الزراعــة، كوهنــا اجلهــة القريبــة 
وبالتــايل  األرض،  الدارة  واملبــارشة 
ــا  ــات العلي ــار اجله ــا إخب ــم عليه يتحت
بــكل مشــاكل األرض، وكل مــا يتعلــق 
ــل  ــه تتحم ــق، وخالف ــكل دقي ــا بش هب
ــد  ــة، وتوج ــؤولية القانوني ــل املس كام
تســمى  جلنــة  زراعيــة  شــعبة  كل  يف 
والتعاقــد(،   األرايض  إدارة  )جلنــة  ب 
ــة( مــن  ــادة )الثاني شــكلت بمقتــى امل
ــنة1970)43(،  ــم )6( لس ــامت رق التعلي
تشــكل   « انــه  عــى  نصــت  التــي 
جلــان إدارة األرايض والتعاقــد يف كل 
ــس  ــن املجل ــرار م ــاء بق ــة أو قض ناحي
عــى  املحافظــة  يف  الزراعي)امللغــى( 
زراعــي  موظــف   - آ  اآليت:  الشــكل 
– رئيســا  الزراعــي  مــن اإلصــالح  
األرايض  )يف  الــري  دائــرة  ممثــل   -
املرويــة ( عضــوا - الناظــر التعــاوين 
– أْن وجــد – عضــوًا. د - مســاح – 
عضــوًا. ه - ممثــل اجلمعيــات الفالحيــة 
– عضــوًا.«، وتضطلــع هــذه اللجنــة يف 
الوقــت احلــارض يف الــدور األســاس يف 
ــى  ــة ع ــوفات امليداني ــراءات الكش إج

الزراعيــة)44(. األرايض  كافــة 
وجتــدر اإلشــارة إىل إنَّ هــذه التعليــامت، 
وبالتــايل جلــان إدارة األرايض املشــار 

إليهــا يف حقيقتهــا انتقاليــة، كان اهلــدف 
الزراعيــة  األرايض  إدارة  هــو  منهــا 
ــتيالء  ــن االس ــال ب ــرة االنتق ــالل ف خ
والتوزيــع)45(،  وهلــذا خولــت هــذه 
اللجــان صالحيــات واســعة تصــل 
الزراعيــة  العقــود  فســخ  حــد  إىل 
ــيتبن  ــام س ــا ك ــت بموجبه ــي أبرم الت
ــاء  ــن أهن ــث ع ــد احلدي ــا عن ــا الحق لن
دورهــا  ان  أال  الزراعيــة،  العقــود 
ــرص  ــارض ال يقت ــت احل ــايب يف الوق الرق
عــى إدارة هــذه العقــود فحســب، وإنــام 
يمتــد ليشــمل معظــم العقــود الزراعيــة 
واألرايض التــي مل تــوكل مهمــة الرقابــة 
عليهــا إىل جهــة أخــرى)46(،  وال توجــد 
الرقــايب  آليــة حمــددة تنظــم عملهــا 
زراعتهــا،  املــروك  األرايض  برصــد 
الغالــب  يف  جيــري  العمــل  ولكــن 
ــر  ــاطها بالنظ ــة نش ــالل ممارس ــن خ م
ــد  ــة بتجدي ــن املتعلق ــات املزارع بطلب
العقــود الاضعــة للتجديــد كعقــود 
أو   ،)47(1983 لســنة   )35( القانــون 
ــا إىل  ــازل عنه ــة، أو التن ــا إىل الورث نقله
ــك  ــات التملي ــر يف طلب ــر، أو النظ الغ
بالنســبة للعقــود التــي جتيــز ذلــك، 
وغرهــا مــن النشــاطات التــي متارســها 
أو  الشــأن،  ذوي  طلــب  عــى  بنــاء 
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ــاألرض  ــق ب ــكوى تتعل ــى ش ــاء ع بن
بالــرضورة  مجيعهــا  تتطلــب  والتــي 
ــى األرض  ــداين ع ــف املي ــراء الكش أج
الزراعيــة، وبالتــايل تتمكــن اإلدارة مــن 

رصــد األرايض املروكــة منهــا .
ــعب  ــان والش ــذه اللج ــارش ه ــد تب  وق
ــي، أو  ــكل تلقائ ــورة بش ــا املذك مهامه
ــات  ــامت والتوجيه ــتناد إىل التعلي باالس
ــا،  ــات العلي ــن اجله ــا م ــادرة إليه الص
ــارس  ــي مت ــة الت ــا وزارة الزراع وامهه
رقابتهــا مــن خــالل إصــدار التعليــامت 
ــرة  ــق دائ ــن طري ــا ع ــات، إم والتوجيه
بدورهــا  والتــي  الزراعيــة  األرايض 
تعمــم مــا يــرد إليهــا إىل مديريــات 
إىل  أو  املحافظــات،  يف  الزراعــة 
املحافظــات  يف  الزراعــة  مديريــات 
بشــكل مبــارش، وقــد تقــي هــذه 
ــن  ــزام املزارع ــرضورة ال ــات ب املخاطب
ــم  ــتغالل أراضيه ــى اس ــم ع أو حتفيزه
بحــق  الالزمــة  اإلجــراءات  واختــاذ 
املخالفــن منهــم، وتتابــع الــوزارة  ذلك 
مــن خــالل التقاريــر املرســلة إليهــا مــن 
ــات  ــا كمديري ــة الدني ــات اإلداري اجله
ــذه  ــي هب ــا ال تكتف ــة)48(، واحيان الزراع
مــن  بنفســها  وإنــام حتقــق  التقاريــر 
خــالل إرســال جلــان تشــكلها لغــرض 

بيــان صحــة مــا تضمنتــه التقاريــر، 
تكــون  التــي  احلــاالت  يف  والســيام 
ــكوى  ــل ش ــة حم ــا األرض الزراعي فيه
اإلدارة  تقاريــر  عــى  اعــراض  أو 
ــن  ــم م ــا. وبالرغ ــات العلي ــدى اجله ل
إنَّ اللجــان مــدار البحــث والشــعب 
املبــارش  املســؤول  هــي  الزراعيــة 
ــى  ــواردة ع ــات ال ــد املخالف ــن رص ع
األرايض الزراعيــة، وامهــا تــرك زراعــة 
اجلهــات  ليســت  لكنهــا  األرض، 
ــذه  ــون ه ــوكل القان ــد ي ــدة، فق الوحي
املهمــة إىل جهــات أخــرى كالوحــدات 

اإلداريــة أو جلــان خاصــة.
 وعنــد إمعــان النظــر يف بعــض نصوص 
القوانــن التــي أشــارت إىل حــق اإلدارة 
بالرقابــة عــى األرايض الزراعيــة، نجــد 
مثــال إنَّ الفقــرة )رابعــا( مــن املــادة 
ــاف  ــد أصن ــون توحي ــن قان ــة( م )الثاني
ــنة 1976 النافذ  األرايض رقم )53( لس
أحالــت إىل التعليــامت، لغــرض تنظيــم 
ــى  ــة ع ــة بالرقاب ــلطات وزارة الزراع س
التزامــات أصحــاب احلقــوق الترصفيــة 
الزراعــة  وزارة  »تتــوىل  بقوهلــا: 
واإلصــالح  الزراعــي مراقبــة التزامات 
أصحــاب حقــوق التــرصف يف األرايض 
وفقــا  للدولــة،  اململوكــة  الزراعيــة 
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ــة،  ــة املرعي ــن واألنظم ــكام القوان ألح
ويصــدر املجلــس الزراعــي األعــى 
ــوص  ــذا الص ــة هب ــامت املقتضي التعلي
... »، وبنــاء عــى ذلــك اصــدر املجلس 
التعليــامت  الزراعــي األعى)امللغــى( 
رقــم )132( لســنة 1976، ونصــت 
تشــكيل  عــى  التعليــامت  هــذه 
ــات  ــق بمخالف ــوىل التحقي ــان)49( تت جل
بنــاء  الترصفيــة  احلقــوق  أصحــاب 
مــن  إليهــا  الــواردة  التقاريــر  عــى 
املحافظــات  يف  الزراعيــة  املجالــس 
والنواحي)امللغــاة()50(،  واألقضيــة 
ــب  ــة بموج ــا املراقب ــت إليه ــي أوكل الت
ــة(  ــن املادة)السادس ــرة )األوىل( م الفق
ــى  ــت ع ــي نص ــامت، والت ــن التعلي م
يف  الزراعيــة  املجالــس  »تقــوم  انــه: 
والنواحــي  واألقضيــة  املحافظــات 
ــة  ــة واملالي ــزة اإلداري ــاعدة األجه بمس
والزراعيــة واحتــاد التعاونيــات الزراعية 
ــة  ــة بمراقب ــات الفالحي ــاد اجلمعي واحت
التــزام أصحــاب احلقــوق الترصفيــة يف 
ــتغالل  ــة باس ــة للدول األرايض اململوك
ــق  ــم وف ــت ترصفه ــي حت األرايض الت
ــاف أرايض  ــد أصن ــون توحي أحكام  قان
الدولــة رقــم )53( لســنة 1976 وهــذه 
مــن  بالرغــم  ولكــن  التعليــامت«، 

رسيــان هــذه التعليــامت وأمهيتهــا كوهنا 
تفصيــي  بشــكل  املنظمــة  الوحيــدة 
حلقــوق والتزامــات أصحــاب احلقــوق 
ــا  ــار إليه ــواد املش ــة، أال إنَّ امل الترصفي
باتــت شــبه معطلــة، وال يمكــن العمــل 
ألســباب  احلــارض،  الوقــت  يف  هبــا 
أمههــا: الغــاء املجالــس الزراعيــة يف 
والنواحــي  واألقضيــة  املحافظــات 
ــة  ــايل ال قيم ــة، وبالت ــة باملراقب املختص
للجنــة املشــكلة املشــار إليهــا التــي 
ــذه  ــن ه ــرد م ــا ي ــى م ــاء ع ــرك بن تتح
املجالــس مــن تقاريــر عــن األرض 
املروكــة،  فضــال عــن أهنــا باتــت 
متناقضــة مــع التعليــامت الالحقــة التــي 
أوجــدت آليــة خمتلفــة، كالتعليــامت 
ــنرى يف  ــام س ــنة 1988 ك ــم )9( لس رق

موضــوع حــل األرض. 
لرقابــة اجلهــات غــر  بالنســبة  أمــا 
ــم  ــامت رق ــد إنَّ التعلي ــة، فنج الزراعي
عــى  أوجبــت   1988 لســنة   )9(
الوحــدات اإلداريــة رصــد األرايض 
»عــى  بقوهلــا:  زراعتهــا  املــروك 
املحافظــات  يف  املحليــة  اإلدارات 
الواقعــة  الزراعيــة  األرايض  مراقبــة 
ضمــن منطقــة عملهــا وأشــعار اللجــان 
املشــكلة بمقتــى هــذه التعليــامت عــن 
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أي ارض زراعيــة تركــت زراعتهــا »، 
وبالرغــم مــن أمهيــة دور الوحــدات 
إنَّ  أال  املجــال،   هــذا  يف  اإلداريــة 
املالحــظ إنَّ تعــدد اجلهــات الرقابيــة 
ــلبية يف  ــار س ــه آث ــوص ل ــدد النص وتع
ــة، وبالتــايل ضيــاع  تشــتيت هــذه الرقاب
املقــرص  معرفــة  وعــدم  املســؤولية 
ــاهد  ــر ش ــع خ ــي، وارض الواق احلقيق

ــك. ــى ذل ع
املطلب الثالث

اجلزاء اإلداري الناجم عن ترك زراعة 
األرض الزراعية اململوكة واملثقلة

ــزاء  ــأن أي ج ــأنه ش ــزاء اإلداري ش اجل
آخــر لــه طابــع عقــايب، طاملــا إنَّ غايتــه 
ــزام  ــر يف أداء الت ــى التقص ــاب ع العق
األخطــاء  عــى  يرتكــز  وهــو  مــا، 
ــدأ  ــث املب ــن حي ــم م ــوبة، ويتس املنس
بطابــع شــخيص)51(، وقــد تقــدم بنــا بأن 
املــرشع املــرصي اخــذ باجلــزاء اجلنائــي 
ــة األرض  ــرك زراع ــكلة ت ــة مش ملواجه
بــدون عــذر مــرشوع، ويقتــرص دور 
اإلدارة بوقــف وإزالــة أســباب املخالفــة 
ــا  ــد بين ــوى، وق ــل يف الدع ــن الفص حل
موقــف  عــن  احلديــث  عنــد  ذلــك 
املــرشع املــرصي مــن تــرك زراعــة 
األرض، لــذا ســيقترص البحــث يف هــذا 

ــراق. ــع يف الع ــى الوض ــب ع املطل
ــب  ــرشع حس ــذ امل ــراق اخ ــي الع  فف
ــم  ــن اه ــزاء اإلداري، وم ــل باجل األص
تفرضهــا  التــي  اإلداريــة  اجلــزاءات 
خمالفــات  بحــق  العــراق  يف  اإلدارة 
ــم  ــة اللتزاماهت ــزي األرض الزراعي حائ
باســتغالل األرض هــو حــل األرض 
ــة  ــادئ القديم ــن املب ــو م ــة، وه الزراعي
التــي يســتعملها املــرشع جتــاه أصحــاب 
األرايض الزراعية )52( والســيام األرايض 
ــن  ــث ع ــة،  وللحدي ــة أو املثقل اململوك
احلــل اإلداري، ارتئينــا تقســيم املطلــب 
الفــرع  نتنــاول يف  فــروع:  ثالثــة  إىل 
األول مفهــوم احلــل اإلداري  لــأرض 
الزراعيــة،  ونخصــص الفــرع الثــاين 
لبحــث اجلهــة اإلداريــة املختصــة بحــل 
ــث  ــرع الثال ــا الف ــة، أم األرض الزراعي
سنكرســه للحديــث عــن إجــراءات 

اإلدارة بحــل األرايض الزراعيــة.
الفرع األول

مفهوم احلل اإلداري  لألرض الزراعية  
ومتيزه عن غريه من أوضاع مقاربة

أوالً – مفهــوم احلــل اإلداري  لــألرض 
الزراعيــة  

مل يــرد يف الترشيــع العراقــي تعريفــا 
للحــل اإلداري، بالرغــم مــن ان املرشع 
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عديــدة  بنصــوص  أحكامــه  تنــاول 
ــه  ــزاء تفرض ــابقا كج ــا س ــر بن ــام م ك
اإلدارة عــى األرض الزراعيــة اململوكــة 
لالشــخاص أو املثقلــة بحقــوق ترصفية 
املــروك زراعتهــا بــدون عذر مــرشوع، 
وقــد أورد املــرشع تســميات خمتلفــة 
مرادفــة للحــل  كمصطلح )االســرداد( 
أو )االســرجاع(، وال ســيام بالنســبة 
لــالرايض التــي يتــم تفويــض حــق 
التــرصف فيهــا )53( ومــن دون إيــراد 
تعريفــا هلــا، ويف أحيــان أخــرى اكتفــى 
بعبــارة تفيــد بــأن األرايض املــروك 
زراعتهــا تعتــر مملوكــة للدولــة)54( مــن 
دون اإلشــارة إىل أي مــن املصطلحــات 

ــا. ــار إليه املش
ــد وردت  ــه، فق ــب الفق ــن جان ــا م أم
احلــل،  ملفهــوم  متباينــة  تعريفــات 
ــه »زوال  ــض بأن ــد البع ــرف عن ــد ع فق
حــق التــرصف الثابــت لالشــخاص 
ــاة  ــبب وف ــة بس ــى األرايض األمري ع
أن  غــر  مــن  احلــق  هــذا  صاحــب 
حــق  أصحــاب  مــن  أحــدًا  يــرك 
ــذه  ــة ه ــرك زراع ــبب ت ــال أو بس االنتق
معينــة«)55(،   ملــدة  األمريــة  األرض 
ويالحــظ ان هــذا التعريــف قــارص عــى 
املثقلــة وال يشــمل األرايض  األرايض 

البعــض  ويــراه  لأفــراد،  اململوكــة 
مــن زاويــة األرض موضــوع احلــل، 
ــة(  ــة )املنحل ــرف األرايض املحلول فيع
ــة  ــة أو املوقوف ــا: »األرايض األمري بأهّن
ــخاص،  ــرصف األش ــت يف ت ــي كان الت
ــة  ــباب القانوني ــن األس ــبب م ــم لس ث
ــة،  ــا إىل الدول ــرصف هب ــق الت ــاد ح ع
ــة  ــم األرايض األمري ــت بحك وأصبح
هــذا  عــى  ويؤخــذ  الرصفــة«)56(، 
ــف  ــى التعري ــذ ع ــا يؤخ ــف م التعري
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــرف م ــابق، وع الس
ــة األرض أو  ــادرة ملكي ــه » مص ــى ان ع
ــا  ــدم زراعته ــا لع ــرصف فيه ــق الت ح
ــذا  ــن ه ــم م ــة »)57(، وبالرغ ــدة معين مل
التعريف أوســع مــن التعاريف الســابقة 
حيــث شــمل األرض اململوكــة لأفراد، 
ــه مل يضــع تعريفــًا جامعــًا ملفهــوم  أال ان
وضــع  يمكننــا  تقــدم  وممــا  احلــل. 
تعريفــا مناســبًا حلــل األرايض الزراعيــة 
ملكيــة  انتــزاع  بأنه:)عمليــة  فنعرفــه 
التــرصف  حــق  اســرتداد  أو  األرض 
فيهــا، اذا تركــت زراعتهــا املــدة املحددة 
قانونــا، دون عــذرًا مرشوع، وتســجيلها 
ــرارات  ــاب ق ــد اكتس ــة بع ــم الدول باس
ــة( .  ــة النهائي ــة الدرج ــات املختص اجله
عــن  اإلداري  احلــل  متييــز  ثانيــا- 
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واالســتمالك  اإلطفــاء 
 يتشــابه احلــل مــع كل مــن االســتمالك 
أو إطفــاء حــق التــرصف)58( باعتبارهــا 
بموجبهــا  وتنقــي  تنهــي  طــرق 
عليهــا،  األرض  صاحــب  ســلطات 
أو صاحــب  هلــا  مالــكًا  أكان  ســواء 
حــق تــرصف فيهــا، إال أن هنــاك فروقــًا 
جوهريــة فيــام بينهــا، يمكننــا  بيــان 

ــة: ــاط التالي ــا بالنق أمهه
إرادة  عــى  األرض  حــّل  يتوقــف  أ- 
ــة  ــلبية متمثل ــي إرادة س ــا، وه صاحبه
ال  بينــام  األرض)59(،  زراعــة  بــرك 
ــن  ــتمالك م ــاء أو االس ــور اإلطف يتص
دون إرادة احــد أجهــزة اإلدارة وفقــًا 
ملقتضيــات املصلحــة العامــة، وال دخــل 

إلرادة املتــرصف فيــه)60(.
ب- يعــد حــّل األرض جــزاءًا عــى 
تــرك زراعتهــا، وهلــذا ال يســتوجب 
يقابــل  بينــام  عنــه)61(،  التعويــض 
اإلطفــاء أو االســتمالك تعويضــًا ماديــًا 
صنــف  باختــالف  خيتلــف  عــادالً، 
األرض، فهــو يســاوي قيمــة كامــل 
األرض بالنســبة الســتمالك األرايض 
ــل  ــا يقاب ــاوي م ــام يس ــة)62(، بين اململوك
حصــة املتــرصف مــن األرض اململوكــة 
املثقلــة بحقــوق ترصفيــة وفــق النســب 

الــواردة يف قانــون توحيــد أصنــاف 
أرايض الدولــة رقــم )53( لســنة 1976 

املعــّدل)63( .
ــمل  ــة يش ــّل األرض الزراعي ج- إنَّ ح
مجيــع مســاحتها، إمــا اإلطفــاء فأنــه قــد 
ــوم مســاحة األرض أو  ــى عم ــرد ع ي

ــا)64(. ــزءًا منه ــى ج ع
د- إنَّ إجــراءات احلــّل هــي إجــراءات 
ــراءات  ــام إج ــنرى ، بين ــام س ــة ك إداري
بالنســبة  االســتمالك  أو  اإلطفــاء 
لــالرايض الزراعيــة  أصبحــت قضائيــة 

ــا)65( . ــة أيض ــت إداري ــا كان بعدم
ــم  ــة باس ــجل األرض املحلول هـــ- تس
ــا األرايض  ــة حــرصًا)66( ، أم وزارة املالي
حقوقهــا  املطفــأة  أو  املســتملكة 
الترصفيــة، فتســجل باســم اجلهــة التــي 

طلبــت األرض وفــق القانــون)67(.
الفرع الثاين

اجلهة اإلدارية املختصة بحل األرض 
الزراعية 

بتحديــد  العراقــي  املــرشع  تذبــذب 
اجلهــة التــي تتــوىل مهمــة حــل األرايض 
الزراعيــة كــام ســيتضح لنــا، فنجــد 
ــل  ــورة املنح ــادة الث ــس قي ــرار جمل إنَّ ق
ــول)68(  ــنة 1970 خ ــم )296 ( لس رق
األرايض  حــل  ســلطة  املاليــة  وزيــر 
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املثقلــة عنــد ثبــوت تــرك زراعتهــا مــدة 
تزيــد عــن ثــالث ســنوات متتاليــة)69(، 
ــي  ــالح الزراع ــون اإلص ــدور قان وبص
أشــار   ،1970 لســنة   )117( رقــم 
املــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  بموجــب 
ــة  ــان املختص ــام اللج ــه إىل قي )13( من
بالتحقيــق، دون حتديــد ماهيــة هــذه 
اللجــان، وبالرغــم مــن ان املــادة )15( 
مــن القانــون آنفــا نصــت عــى تشــكيل 
جلــان إداريــة بقــرارات مــن وزيــر 
االســتيالء  جلــان  اســامها  الزراعــة، 
والتوزيــع وحــرص األرايض، وجلــان 
مهــامت  لتنفيــذ  يســميها  مل  أخــرى 
القانــون حســب احلاجــة، أال انــه مل يكن 
احلــل مــن ضمــن مهامهــا، وفيــام بعــد 
ــامت  ــن التعلي ــادة )4( م ــب امل وبموج
رقــم )62( لســنة 1973)70( تــم إضافــة 
الفصــل الثامــن إىل التعليــامت رقــم 
ــراءات  ــوان »إج ــنة 1970 بعن )3( لس
ــت  ــة« ،وأصبح ــل األرايض األمري ح
جلــان األرايض واالســتيالء هــي اجلهــة 
اإلداريــة التــي تتــوىل احلــل)71(، ثــم 
ــنة 1978)72(  ــرار)854( لس ــدر الق ص
تــرك زراعــة  تنــاول مســألة  الــذي 
اإلداريــة  اجلهــة  حيــدد  ومل  األرض، 

ــل. ــة باحل املختص

ــنة  ــم )634( لس ــرار رق ــدور الق وبص
1981 الــذي تنــاول موضــوع حــل 
ــة  ــد اجله ــم حتدي ــة مل يت ــاتن املهمل البس
ــم  ــه رق ــل، أال إنَّ تعليامت ــة باحل املختص
إىل  أشــارت   )73(1981 لســنة   )45(
حتديــد اجلهــة اإلداريــة املختصــة باحلــل 
وهــي غــر جلــان األرايض واالســتيالء، 
املــادة  بموجــب  شــكلت  حيــث 
املحافظــة،  نائــب  برئاســة  )الثانيــة( 
العامــة  اهليئــة  معــاون  وعضويــة 
للزراعــة يف املحافظــة، ورئيــس االحتــاد 
ــبه  ــة تنس ــات الفالحي ــي للجمعي املح
اهليئــة العامــة للزراعــة، أمــا القــرار 
)1253( لســنة 1985) امللغــى( الــذي 
ــة  ــرك زراع ــوع ت ــا موض ــاول أيض تن
ــان  ــار إىل اللج ــة، أش األرايض الزراعي

املختصــة دون تســميتها.
أمــا بالنســبة للتعليــامت رقــم )9( لســنة 
1988 النافــذة بشــأن حــل األرايض 
والتعليــامت  املروكــة  الزراعيــة 
النافــذة   1988 لســنة  رقــم)10( 
فأهنــا  املهملــة،  بالبســاتن  املتعلقــة 
نصــت عــى تشــكيل جلــان فرعيــة 
برئاســة  إداريــة،  ضمــن كل وحــدة 
الناحيــة)74(،  مديــر  أو  القائمقاميــة 
ــظ)75(  ــة املحاف ــية برئاس ــان  رئيس وجل
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تتــوىل تدقيــق حمــارض اللجــان الفرعيــة 
بحــل  الزراعــة  دوائــر  إىل  والطلــب 
األرايض  جلــان  خــالل  مــن  األرض 
ــذه  ــك إنَّ ه ــاد ذل ــتيالء)76(، ومف واالس
ــي  ــرار النهائ ــة الق ــي صاحب ــان ه اللج
الباحــث  ويــرى  للطعــن،  الاضــع 
دقيقــة  جــاءت  التعليــامت  هــذه  إنَّ 
ــى  ــؤولية ع ــت املس ــة، إذ وزع ومفصل
كل املعنــن، فضــال عــن إهنــا أحاطــت 
كافيــة  بضامنــات  احلــل  إجــراءات 
لأفــراد مــن خــالل السلســلة اإلداريــة 
ــنبن  ــام س ــراءات ك ــا اإلج ــر هب ــي مت الت
ــل  ــراءات احل ــن إج ــث ع ــك باحلدي ذل

يف الفــرع الالحــق. 
ونتيجــة لظــروف احلصــار االقتصــادي 
الــذي جــار عــى العــراق مــا بعــد 
ــة األرض  ســنة)1990(، تزايــدت أمهي
صــدور  احلــال  فاقتــى  الزراعيــة، 
قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم 
)367( لســنة 1990)امللغــى(، والــذي 
ــا  ــة أصنافه ــع األرايض بكاف ــر مجي اعت
تعويــض،  دون  للدولــة،  مملوكــة 
الزراعــة  وزارة  باســم  وتســجل 
والــري)77(، دون أْن يشــر القــرار إىل 
اجلهــة املختصــة التــي تتــوىل احلــل، أال 
ــم  ــرار رق ــذا الق ــذ ه ــامت تنفي ان تعلي

)5( لســنة 199)امللغــاة( بالتعليــامت 
نصــت  وكالمهــا   1991  )8( رقــم 
عــى تشــكيل جلنــة رئيســية برئاســة 
ــة  ــري الزراع ــة مدي ــظ وعضوي املحاف
املحــي  االحتــاد  ومســؤول  والــري 
وبالتــايل  الفالحيــة)78(،  للجمعيــات 
ــم )9( و)10(  ــامت رق ــت التعلي تعطل
لســنة 1988 املشــار إليهــا، ممــا ادئ إىل 
ــتيالء  ــان األرايض واالس ــاء دور جل الغ
املذكــور  القــرار  ان  أال  ضمننــا، 
وتعليامتــه ُألغيــت بالقــرار)133( لســنة 
ــام  ــاره، ك ــت آث ــك ُألغي 2001، وكذل
ــادة األرايض  ــرار بإع ــذا الق ــب ه أوج
بحقــوق  املثقلــة  للدولــة  اململوكــة 
تكــن  مــامل  أصحاهبــا  إىل  ترصفيــة 
ــرة  ــة يف دائ ــم وزارة املالي ــجلت باس س
ــتوجب  ــا اس ــاري)79(، مم ــجيل العق تس
العــودة إىل العمــل بالتعليــامت رقم )9( 
ــنة 1988. ــم )10( لس ــامت رق والتعلي
وممــا تقــدم، يمكننــا القــول بــأن اجلهــة 
ــان  ــي جل ــل ه ــة باحل ــة املختص اإلداري
متــارس  اذ  واالســتيالء،  األرايض 
اللجنــة  طلــب  عــى  بنــاء  مهامهــا 
التعليــامت  وفــق  املشــكلة  الرئيســة 
ســالفة الذكــر بعــد حتــري اللجــان 
الفرعيــة العاملــة يف الوحــدات اإلداريــة 
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ــدم.   ــام تق ــا في ــا إليه ــي ارشن الت
الفرع الثالث

إجراءات اإلدارة بحل األرايض الزراعية
ســلطات  بــأن  تقــدم  ممــا  الحظنــا 
هــي  احلــل  قــرار  بإصــدار  اإلدارة 
ــون،  ــوص القان ــدة بنص ــلطات مقي س
لــإدارة  حــدد  القانــون  ان  بمعنــى 
اتباعهــا  عليهــا  الواجــب  مســلكها 
وقعــت  واال  قانونيــة،  بقواعــد 
ترصفاهتــا باطلــة)80(، فال متتلــك اإلدارة 
يف هــذا املجــال ســلطة تقديريــة،  والتــي 
بقســط  اإلدارة  »متتــع  بأهنــا  تعــرف 
مــن احلريــة عنــد تقديــر ترصفاهتــا 
ــا  ــرض عليه ــال يف ــة ف ــة واملادي القانوني
ــه وال  ــزم ب ــا تلت ــلوكا معين ــرشع س امل
ــدود  ــاإلدارة وبح ــه«)81(، ف ــرج علي خت
هــذه الســلطة املقيــدة تبــارش مجلــة مــن 
الفعاليــات املرســومة يف القانــون لتصــل 
ــا  ــالل أجهزهت ــن خ ــل األرض م إىل ح
الذكــر،  ســالفة  املختصــة  واللجــان 
ــام  ــراءات ب ــذه اإلج ــال ه ــا إمج ويمكنن

ــي: ي
أوالً- إجــراءات الوحــدات اإلداريــة - 
ــام اإلدارات  ــل بقي ــراءات احل ــدأ إج تب
املختصــة  اللجنــة  بأشــعار  املحليــة 
ــروك  ــن األرض امل ــان ع ــة ببي الفرعي

ملــدة  املهمــل  البســتان  أو  زراعتهــا، 
تزيــد عــن املــدة القانونيــة)82(، يتضمــن 
ــث  ــن حي ــاف األرض: م ــان أوص البي
املوقــع، واملســاحة، واحلــدود، وغرهــا 
مــن األمــور الالزمــة لوصــف األرض 

أو البســتان)83(. 
ثانيــًا – إجــراءات اللجــان اإلداريــة 
الفرعيــة - وعنــد وصــول األشــعار 
ــة  ــن األرض املروك ــان ع ــن بي املتضم
ــان  ــارش اللج ــة تب ــن اإلدارات املحلي م
الفرعيــة دورهــا باختــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة، فيجــب عليهــا أوالً ان تطلــب 
صــورة قيد)ســند( لــأرض أو البســتان 
حســب األحــوال مــن دائــرة التســجيل 
ــة  ــه عالق ــة وكل مال ــاري املختص العق
ــه  ــم توجي ــن ث ــا، وم ــات عائدتيه بإثب
ــه  ــب من ــب األرض يطل ــذار لصاح إن
ــة  ــتغالل األرض أو رعاي ــارشة باس املب
ــن  ــا م ــدة )30( يوم ــالل م ــتان خ البس
ــًا  ــغ خطي ــذي يبل ــذار، وال ــخ اإلن تاري
رئيــس  وهــو  اللجنــة  رئيــس  عــن 
أو  )القائمقاميــة  اإلداريــة  الوحــدة 
تعــذر  حالــة  ويف  الناحيــة(،  مديــر 
ــم  ــة، يت ــل اإلقام ــة حم ــغ ملجهولي التبلي
ــف  ــدى الصح ــق اح ــن طري ــغ ع التبلي
املحليــة وتعلــق نســخة مــن اإلعــالن يف 
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ــن  ــال ع ــة، فض ــدة اإلداري ــز الوح مرك
مقــرات االحتــاد املحــي للجمعيــات 

الفالحيــة)84(.
تقــوم  انتهــاء مــدة اإلنــذار،  وبعــد 
الكشــف  بأجــراء  الفرعيــة  اللجنــة 
ــت  ــك لتثب ــى األرض، وذل ــي ع املوقع
مــن مــدى تنفيــذ أصحــاب األرض 
تبــن  فــاذا  القانونيــة،  اللتزاماهتــم 
ــت  ــتان الزال ــة ان األرض أو البس للجن
مروكــة أو مهملــة، تقــوم بالتحقــق من 
ــال  ــرك أو اإلمه ــة لل ــباب الفعلي األس
ومــدة  املروكــة  املســاحة  ومقــدار 
الــرك ومــدى توافــر العــذر املــرشوع، 
ــة  ــاب العالق ــادات أصح ــن إف وتدوي
والــراء ان وجــدو، وتنظــم حمــرض 
ــذة،  ــراءات املتخ ــويل باإلج ــف أص كش
ــن  ــه واحلارضي ــل أعضائ ــن قب ــع م يوق
إىل  ويرفــع  العالقــة  أصحــاب  مــن 

اللجنــة املركزيــة يف املحافظــة)85(.
اإلداري  اللجــان  إجــراءات  ثالثــا- 
حمــارض  ورود  وبعــد   – املركزيــة  ة 
الفرعيــة،  اللجنــة  مــن  الكشــوفات 
ــق  ــة تدقي ــة مهم ــة املركزي ــوىل اللجن تت
هــذه املحــارض، وبعدهــا تطلــب إىل 
مديريــة الزراعــة املعنيــة إصــدار قرارها 
ــم وزارة  ــجيلها باس ــل األرض وتس بح

طلــب  القانــون  واعتــر  املاليــة)86(، 
اللجنــة املركزيــة قرينــة كافيــة إلصــدار 

احلــل دون أي إجــراءات أخــرى. 
ــة يف  ــة الزراع ــراءات مديري ــا- إج رابع
ــى  ــامت ع ــت التعلي ــة- أوجب املحافظ
ــب  ــي طل ــد تلق ــة بع ــات الزراع مديري
ــا  ــة إيداعه ــة املركزي ــن اللجن ــل م احل
واالســتيالء  األرايض  جلــان  لــدى 
ــق  ــل وف ــرارات احل ــدار ق ــرض إص لغ

القانــون)87(.
األرايض  جلــان  إجــراءات  خامســا_ 
واالســتيالء _ بعــد أْن تســتلم جلــان 
االســتيالء طلبــات احلــل عليهــا إصدار 
قــرار احلــل الــذي يكــون خاضعــا 
ــل  ــا يرس ــراض، وبعده ــرش واالع للن
ــراض  ــدة االع ــاء م ــد انته ــرار بع الق
ــة  ــع كاف ــة م ــرة األرايض الزراعي إىل دائ
أولياتــه واالعراضــات املقدمــة هلــا 

لغــرض التدقيــق واملصادقــة)88(.
سادســا - إجــراءات دائــرة األرايض 
هــذه  تســتلم  أْن  ومــا  الزراعيــة- 
اإلجــراءات  تتخــذ  القــرار  الدائــرة 
الالزمــة وفــق القانــون للمصادقــة عــى 
احلــل وإشــعار دائــرة تســجيل العقــاري 
املختصــة بتســجيل األرض باســم وزارة 
ــة،  ــوق الترصفي ــن احلق ــة م ــة خالي املالي
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وبــدون  املجــردة  احلقــوق  عــدا 
تعويــض، وذلــك بعــد اكتســاب احلــل 

الدرجــة النهائيــة)89(.
وهبــذا تنتهــي عمليــة حــل األرض، 
بتســليم األرض املحلولــة مــن قبــل 
اللجــان إىل مديريــات الزراعــة لتترصف 
ــن  ــم م ــون)90(. وبالرغ ــق القان ــا وف هب
ــرشع  ــديد امل ــامت وتش ــة التعلي رصاح
ــروك  ــة امل ــل األريض الزراعي ــى ح ع
زراعتهــا، أال إنَّ الواقــع يشــر إىل عــدم 
ــدر،  ــا ن ــيلة إال م ــذه الوس ــتخدام ه اس
وألســباب خمتلفــة سياســية واقتصاديــة، 
ممــا تســبب ذلــك يف تبويــر العديــد 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــن األرايض الزراعي م
يتطلــب قيــام املســؤولن عــن إدارة 
ــوص  ــل النص ــة بتفعي األرايض الزراعي

ــر. ــالفة الذك س
املطلب الرابع

اإلهناء اإلداري للمساحات املوزعة 
والعقود الزراعية بسبب عدم االستغالل

خــالل  مــن  لنــا  اتضــح  أْن  ســبق 
القوانــن  مجيــع  بــأن  البحــث، 
والقــرارات والتعليــامت تلــزم مجيــع 
املزارعــن ومنهــم املــوزع عليهــم اريض 
ــن أو  ــة، واملتعاقدي ــن الدول ــة م زراعي
املســاحات  باســتغالل  املســتأجرين 

ــة  ــراض املوزع ــم ولأغ ــي بحوزهت الت
ــن  ــد م ــا األرض، أو املتعاق ــن أجله م
ــد  ــون ق ــان القان ــه ف ــا، وبخالف أجله
منــح اإلدارة ســلطة إلغــاء التوزيــع، 
ــود،  ــذه العق ــاء ه ــلطة أهن ــك س وكذل
ــون اإلدارة  ــراق، اذ تك ــيام يف الع والس
طرفــا يف هــذه العقــود، خالفــا للوضــع 
ــذه  ــدود ه ــان ح ــرص. ولبي ــم يف م القائ
الســلطة يقتــي تقســيم املطلــب إىل 
ــرع األول  ــاول يف الف ــروع: نتن ــة ف ثالث
ــة  ــالرايض املوزع ــة ل ــة القانوني الطبيع
اإلدارة،  قبــل  واملتعاقــد عليهــا مــن 
لبحــث  الثــاين  الفــرع  ونخصــص 
بإلغــاء  وإجراءاهتــا  اإلدارة  ســلطات 
ــه  ــر نكرس ــرع األخ ــا الف ــع، أم التوزي
للحديــث عــن ســلطات اإلدارة بفســخ 

العقــود الزراعيــة .
الفرع األول

الطبيعة القانونية لالرايض املوزعة 
واملتعاقد عليها من قبل اإلدارة

لــالرايض  القانونيــة  الطبيعــة  أوالً- 
الزراعيــة املوزعــة مــن قبــل الدولــة 
ــق  ــة وف ــاحات املوزع ــى املس ــق ع يطل
ســواء  الزراعــي  اإلصــالح  قانــون 
باملســاحات  مــرص  أو  العــراق  يف 
)املوزعــة(، ويســمى مــن وزعــت عليــه 
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األرض )باملــوزع عليهــم(،  ولذلــك 
توحــي التســمية بأهنــا ليســت مــن 
قبيــل العقــود، بينــام اطلــق املــرشع 
املتعاقــد  املســاحات  عــى  العراقــي 
رقــم  التعليــامت  بموجــب  عليهــا 
)6( لســنة 1970 مــن نفــس قانــون 
ــال  ــى أي ح ــود. وع ــالح بالعق اإلص
أشــارت املحكمــة اإلداريــة)91( يف مــرص 
ــاحات  ــا إىل إنَّ املس ــض أحكامه يف بع
املوزعــة هــي عقــود معلقــة عــى رشط 
فاســخ، وهــو عــدم زراعــة األرض 
طاملــا، مل يــرم عقــد متليــك هنائــي، 
ــح  ــي تصب ــد هنائ ــرام عق ــة إب ويف حال
ــم  ــراق فل ــا يف الع ــة،  أم ــة خاص ملكي
نجــد مــا يشــر إىل بيــان طبيعتهــا، 
الباحــث بأهنــا ليســت مــن  ويــرى 
ــزم  ــة ال تلت ــون الدول ــود ك ــل العق قبي
بــأي التــزام جتــاه املــوزع عليهــم، وإنــام 
تــم توزيعهــا بــاإلرادة املنفــردة للدولــة 
لتحقيــق أهــداف اجتامعيــة، أال إهنــا 
تصبــح بحكــم املثقلــة بحقــوق ترصفيــة 

بعــد التمليــك)92(.
للعقــود  القانونيــة  الطبيعــة  ثانيــا- 

اإلدارة  مــع  املربمــة  الزراعيــة 
العقــود  إنَّ  عــى  اثنــان  خيتلــف  ال 
ــة،  ــة يف مــرص ذات طبيعــة مدني الزراعي

اذ ان املــرشع املــرصي كــام مــر بنــا تــرك 
هــذه العقــود بــن متنــاول األفــراد،  
ــود  ــن القي ــة م ــد مرحل ــا بع وأخضعه
ــن  ــدين، ولك ــون امل ــة إىل القان القانوني
الوضــع خمتلــف متامــًا يف العــراق، اذ ان 
ــار  ــود اإلجي ــع عق ــا يف مجي اإلدارة طرف
ــد  ــرشع إىل ابع ــب امل ــل ذه ــدي،  ب النق
ــر األرض  ــع تأج ــام من ــك حين ــن ذل م
ــيام  ــا، والس ــل مالكيه ــن قب ــة م الزراعي

أصحــاب احلقــوق الترصفيــة)93(.
ــى  ــا اإلدارة ع ــي ترمه ــود الت إنَّ العق
ــة  ــود مدني ــون عق ــا إْن تك ــن: فأم نوع
ــراد، أو  ــر األف ــا اإلدارة مظه ــر هب تظه
ــا اإلدارة  ــع هب ــة تتمت ــود إداري ــا عق إهن
موجــودة  غــر  اســتثنائية  ســلطات 
لــدى األفــراد، وبحــدود اطالعنــا عــى 
ــون  ــرشاح يف القان ــات ال ــض مؤلف بع
أنــواع  إىل  تعرضــت  التــي  اإلداري  
ــر إىل  ــا يش ــد م ــة مل نج ــود اإلداري العق
عقــد إجيــار أمــوال الدولــة مــن ضمنهــا 
ــا  ــم إهن ــات، رغ ــذه املؤلف ــم ه يف معظ
تعرضــت اغلبهــا إىل بعــض األنــواع 
ــة  ــق العام ــزام املراف ــد الت ــا عق وامهه
العامــة  واألشــغال  التوريــد  وعقــد 
والقــرض العــام،  ونــادرا مــا نجــد 
مــن يشــر إىل عقــد بيــع وإجيــار أمــوال 
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الدولــة مــن ضمنهــا، إذ يشــر هــذا 
ــاء  ــه والقض ــر إىل إنَّ الفق ــاه األخ االجت
قــد هجــر التفرقــة بــن مــا يســمى 
)بالدومــن العــام( لــإدارة )والدومــن 
الــاص(، ويــرى إنَّ كل بيــع يــرد عــى 
مــال مــن األمــوال العامــة جيــب أْن 
ــا  ــذا م ــق اإلداري)94(. وه ــم بالطري يت
ــة،  ــار الزراعي ــود اإلجي ــه يف عق نالحظ
ــد  ــة للتعاق ــراءات املعروف ــع اإلج إذ تتب
التأجــر  ومنهــا  اإلداري،  بالقانــون 
ــض  ــة يف بع ــدة العلني ــق املزاي ــن طري ع
وفــق  املرمــة  كالعقــود  العقــود، 
 ،)95(1983 لســنة   )35( القانــون 
ــون )24(  ــق القان ــة وف ــود املرم والعق

لســنة 2013)96( وغرهــا. 
العقــود  بــن  التمييــز  موضــوع  إنَّ 
ــرة  ــة كب ــذ أمهي ــة يأخ ــة واملدني اإلداري
ــه  ــد الفق ــى صعي ــواء ع ــراق س يف الع
غــر  يــزال  مــا  فهــو  القضــاء،  أو 
متكامــل اجلوانــب، ومل توضــع بصــدده 
ــوص  ــد نص ــة، وال توج ــات كافي دراس
للقيــام  الباحــث  تســاعد  ترشيعيــة 
ــى  ــال)97(، وع ــذا املج ــي هب ــد فقه بجه
ــى  ــد اإلداري  ع ــرف العق ــال يع أي ح
انــه »ذلــك العقــد الــذي ترمــه اإلدارة 
أو شــخص مــن أشــخاص القانــون 

ــق  ــير مرف ــاء أو تس ــد أنش ــام بقص الع
ــه أســاليب القانــون  عــام وتســتعمل في
ــف  ــذا التعري ــن ه ــح م ــام«، ويتض الع
ــد اإلداري  ــز العق ــي متي ــص الت الصائ
ــي:  ــاص وه ــون ال ــود القان ــن عق ع
أوالً- ترمــه اإلدارة أو شــخص مــن 
ــًا- أْن  ــام، وثاني ــون الع ــخاص القان أش
ــا-  ــام،  وثالث ــق ع ــاط مرف ــل بنش يتص
القانــون  فيــه أســاليب  أْن تســتعمل 

العــام)98(.
الصائــص  هــذه  إنَّ  واملالحــظ 
ــي  ــة الت ــود الزراعي ــى العق ــق ع تنطب
ترمهــا اإلدارة مــع األفــراد،  فهــذه 
العقــود ترمهــا اإلدارة مــن خــالل 
ــومة  ــة املرس ــراءات اإلداري ــاع اإلج اتب
ــل  ــن قب ــدر م ــرة تق ــون، واألج بالقان
يف  لأفــراد  الجمــال  إداريــة  جلــان 
ــل  ــرى تتص ــة أخ ــن جه ــتها، وم مناقش
هــذه العقــود بنشــاط مرفــق عــام وهــو 
مرفــق اقتصــادي مهــم وهــو الزراعــة، 
والــذي تســعى اإلدارة ألدامتــه، إذ إهنــا 
ال هتــدف إىل الربــح مــن هــذه العقــود، 
وإنــام هتــدف إىل ديمومــة اســتغالل 
إشــباع  هبــدف  الزراعيــة  األرض 
ــة  ــق املصلح ــة، وحتقي ــات العام احلاج
العامــة)99(، ومــا يدلــل عــى ذلــك 
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القيمــة الرمزيــة لبــدل اإلجيــار)100(، 
ناهيــك عــن العقــود املرمــة بــدون 
مقابــل نقــدي)101(، ومــن جهــة أخــرى 
تســتخدم اإلدارة أســاليب واســعة ال 
ــاص،  ــون ال ــود القان ــا يف عق ــر هل نظ
إذ منحهــا القانــون ســلطة أهنــاء العقــد 
املســتأجر  أخــالل  حالــة  يف  إداريــًا 
بالــرشوط القانونيــة والعقديــة، دون 
ــنرى  ــاء وس ــا إىل القض ــة أْن تلج حاج
ذلــك الحقــا،  وكذلــك ســلطة تعديلها 
تعويــض،  أي  دون  مــن  وختفيضهــا 
ــاء  ــلطة أهن ــع اإلدارة بس ــك تتمت وكذل
ــة أو  ــة العام ــات املصلح ــد ملقتضي العق
ــرض،   ــذا الغ ــه هل ــزء من ــتقطاع ج اس
فضــال عــن  ســلطاهتا الواســعة بالرقابــة 

والتوجيــه)102(. واألرشاف 
ــذه  ــأن ه ــث ب ــرى الباح ــدم، ي ــا تق ومم
باملعنــى  إداريــة  تكــن  مل  إْن  العقــود 
أْن  يمكــن  مــا  اقــل  فــأن  الدقيــق، 
ــة  ــود ذات طبيع ــا عق ــه بأهن ــف ب توص
خمتلطــة مــع ترجيــح اجلانــب اإلداري، 
تكيفهــا  عــدم  يف  الســبب  ولعــل 
أغفــال  هــو  املذكــور  بالوصــف 

املختصــن. قبــل  مــن  دراســتها 

الفرع الثاين
سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بإلغاء 

التوزيع
ــة املختصــة بإلغــاء  أوالً- اجلهــة اإلداري

ــع وإجراءاهتــا يف مــرص  التوزي
الزراعــي  اإلصــالح  قانــون  أنــاط 
لســنة   )178( رقــم  املــرصي 
ــزام  ــق بالت ــدل مهمــة التحقي 1952املع
املــوزع عليــه بزراعــة األرض إىل اللجنة 
املشــكلة بمقتــى املــادة )14( مــن 
ــة  ــكلة برئاس ــور، واملش ــون املذك القان
نائــب بمجلــس الدولــة، وعضويــة 
ــة  ــري اإلدارات الزراعي ــن مدي ــن م اثن
ــي،  ــالح الزراع ــة لالص ــة التنفيذي باهليئ
أقــوال  ســامع  بعــد  اللجنــة  وهلــذه 
قــرارًا  تصــدر  أْن  الشــأن  أصحــاب 
واســردادها  األرض  بتوزيــع  مســببًا 
ــن  ــا م ــتأجرًا هل ــاره كان مس ــه، واعتب من
تاريــخ تســليمه عليــه، بــرشط أْن ال 
يمــي عليــه مخســة ســنوات عــى إبرام 
ــرار  ــغ بالق ــه، ويبل ــي مع ــد النهائ العق
الصــادر عــن اللجنــة بالطريــق اإلداري 
قبــل أْن يتــم عرضــه عــى اللجنــة العليا 
بمــدة ال تقــل عــن مخســة عــرش يومــا، 
حيــث ال يصبــح القــرار هنائيــا، إال بعــد 
ــي  ــه، والت ــا علي ــة العلي ــة اللجن مصادق
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ــا  ــذ قراره ــاءه، وينف ــه أو الغ ــا تعديل هل
ــن  ــتثناء م ــق اإلداري)103(، واس بالطري
أحــكام قانــون جملــس الدولــة، ال جيــوز 
الطعــن بقــرارات اللجنــة العليــا يف هــذا 
املجــال أو وقــف تنفيذهــا أو التعويــض 
املــرشع  بــأن  ويالحــظ  عنهــا)104(، 
املــرصي حــدد ســقف زمنــي جيــب أْن 
تتقيــد بــه اللجنــة، إذ ال جيــوز هلــا الغــاء 
ــنوات  ــة س ــرور مخس ــد  م ــع بع التوزي
عــى إبــرام العقــد النهائــي مــع املــوزع 
عليــه، وبدهيــي إنَّ الفــرة املشــار إليهــا 
ــة  ــنوات طويل ــى س ــذت وم ــد نف ق
ــايل  ــة، وبالت ــود النهائي ــرام العق ــى إب ع
ــق  ــال ضي ــة بمج ــل اللجن ــرص عم ينح

ــدا.  ج
ثانيــا- اجلهــة اإلداريــة املختصــة بإلغــاء 

التوزيــع وإجراءاهتــا يف العــراق
أمــا يف العــراق، فعــى العكــس مــن 
ــان اغلــب املســاحات املوزعــة  ذلــك ف
ــم  ــم حتس ــة،  فل ــذه الصف ــت هب الزال
مــن خــالل تســجيلها بدوائر التســجيل 
العقــاري، بالرغــم مــن ان القانــون 
نــص عــى تســجيلها بعــد مــرور مخســة 
بقــرار مــن  ســنوات عــى تســلمها 
ــر التســجيل  ــزم دوائ املجلــس)105(، وال
ــال  ــى أي ح ــك)106(، وع ــاري بذل العق

الغــاء  مهمــة  أنــاط  القانــون  فــان 
ــة  ــم يف حال ــوزع عليه ــى امل ــع ع التوزي
األخــالل بالتزاماهتــم القانونيــة وامههــا 
اســتغالل األرض املوزعــة)107( إىل جلنــة 
تدعــى ب« جلنــة شــؤون املــوزع عليهم 
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــر م ــكل  بأم »، تش
ــة  ــة، برئاس ــه يف كل حمافظ ــن خيول أو م
ــات  ــع يف مديري ــعبة التوزي ــؤول ش مس
مقامــه،  يقــوم  مــن  أو  الزراعــة 
ــحهام  ــف ترش ــاح وموظ ــة مس وعضوي
ــل  ــة، وممث ــة يف املحافظ ــة الزراع مديري
يرشــحه احتــاد اجلمعيــات الفالحيــة 
ــوزع  ــف امل ــاذا ختل ــة)108(، ف يف املحافظ
عليــه التزامــه بزراعــة األرض ينــذر 
بــأن  الزراعــة  مديريــة  قبــل  مــن 
ــل  ــدة ال تق ــالل م ــتغل األرض خ يس
عن)ثالثــون( يومــًا، ويبلــغ املــوزع عليه 
باإلنــذار، ومل حتــدد التعليــامت طريقــًة، 
للتبليــغ باإلنــذار، وهــذا يســتوجب أْن 
ــدم  ــة ع ــًا)109(، ويف حال ــون أصولي يك
االســتجابة لإنــذار، تقــوم املديريــة 
بإحالــة اإلنــذار إىل جلنــة شــؤون املــوزع 

عليهــم)110(.
التعليــامت رقــم  انــه، وبصــدور  إال 
هنــاك  تعــد  مل   ،1992 لســنة   )14(
حاجــة إىل اإلنــذار، وإنــام يكفــي ختلفــه 
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ــن،  عــن زراعــة األرض ســنتن متتاليت
ــم  ــوزع عليه ــؤون امل ــة ش ــق جلن وتتحق
مــن ذلــك، وهــذا مــا قضــت بــه 
حمكمــة التمييــز يف قــرارًا هلــا)111(، إذ 
ــم  ــامت رق ــه: » ... وان التعلي ــاء في ج
عدلــت  والتــي   1992 لســنة   )14(
ــد  ــنة 1970 ق ــم )4( لس ــامت رق التعلي
ــه اذا  ــى ان ــا ع ــرة)ب( منه ــت الفق نص
ــة  ــري) مديري ــد لفــرع الزراعــة وال تأيي
الزراعــة حاليــا(  يف املحافظــة إنَّ املــوزع 
عليــه قــد ختلــف بالتــزام جوهــري 
يقــي بــه القانــون أو التعليــامت بــرك 
الزراعــة لــأرض املــوزع عليهــم أو 
ــان  ــنتن دون بي ــة س ــن املنطق ــل ع ارحت
عــذر مــرشوع، فعــى الفــرع دون إنــذار 
املــوزع عليــه الطلــب مــن جلنــة شــؤون 
ــوع  ــق يف املوض ــم التحقي ــوزع عليه امل

.»...
تنظــر جلنــة شــؤون املــوزع عليهــم 
ــامع  ــق وس ــوم بالتحقي ــوع، وتق باملوض
أقــوال ذوي العالقــة، وجتــري الكشــف 
الســجالت  عــى  وتطلــع  امليــداين 
واملخابــرات الرســمية،  وهلــا أن تصــدر 
قــرارًا مســببًا بإلغــاء توزيــع األرض 
ــه.  ــردادها من ــه واس ــوزع علي ــى امل ع
ــن  ــدم م ــب املق ــرر رد الطل ــا أن تق وهل

قبــل مديريــة اإلصــالح الزراعــي أو 
املــوزع عليــه)112(. وبعــد ذلــك ترســل 
األرايض  دائــرة  إىل  قراراهتــا  اللجنــة 
الزراعيــة، وهلــذه الدائــرة إعــادة القــرار 
ــة  ــاء املادي ــح األخط ــة لتصحي إىل اللجن
ــة  ــدت، وعــى اللجن ــة إن وج والقانوني
تنفيذهــا، وهلــا أْن تصــادق عليــه يف 
الشــأن  ذوي  اعــراض  عــدم  حالــة 
ــة االعــراض  عــى القــرار، أمــا يف حال
ــرة  ــي يف دائ ــم املعن ــى القس ــب ع فيج
األرايض الزراعيــة، وهــو قســم التوزيع 
أْن يرفــع  قــرارات اللجنــة ومــا يتعلــق 
هبــا  مشــفوعا بالــراي إىل حمكمــة التميــز 

ــة للبــت بــه)113(. االحتادي
الفرع الثالث

سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بفسخ 
العقود الزراعية املرتوك زراعتها

ــأن  ــراد ب ــرصي لأف ــرشع امل ــاح امل أب
يســتغلوا أراضيهــم عــن طريــق التأجر 
أو املزارعــة كــام مــر بنــا يف هــذا البحث، 
ولذلــك ال تكــون اإلدارة يف مــرص طرفا 
يف عقــود اإلجيــار الزراعيــة أو طرفــا يف 
ــرشع  ــان امل ــراق، ف ــا يف الع ــة، أم مزارع
ــتغلوا  ــأن يس ــراد ب ــاح لأف ــي أب العراق
أراضيهــم عــن طريــق )املزارعــة( بينــام 
مل جيــز هلــم اســتغالهلا عــن طريــق 
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اإلدارة  اســتأثرت  لذلــك  التأجــر؛ 
بتأجــر األرايض الزراعيــة، ممــا جعلهــا 
طرفــا يف مجيــع العقــود الزراعيــة، وعــى 
هــذا األســاس منحهــا املــرشع ســلطات 
ــا  ــود، ومنه ــذه العق ــعة يف إدارة ه واس
ــًا  ــة إداري ــود الزراعي ــاء العق ــلطة أهن س
ــد  ــتأجر أو املتعاق ــالل املس ــة أخ يف حال
بالتزامــه بزراعــة األرض، أال إنَّ املــرشع 
العراقــي، مل ينظــم آليــة حمــددة أو جهــة 
واحــدة خمتصــة كــام هــو احلــال يف 
املســاحات املوزعــة، وإنــام وضــع آليــة 

ــود. ــالف العق ــف باخت ختتل
ــق  ــا وف ــد عليه ــاحات املتعاق ــي املس فف
 ،1970 لســنة   )6( رقــم  التعليــامت 
ــروك  ــود امل ــخ العق ــة فس ــت مهم أنيط
األرايض  إدارة  جلنــة  ب  زراعتهــا 
فــاذا  الذكــر)114(،  ســالفة  والتعاقــد 
تبــن هلــا مــن خــالل الكشــف املوقعــي 
بالتزاماهتــم  املتعاقديــن  أخــالل 
ــد)115(،  ــخ العق ــا فس ــة، فعليه القانوني
ــه  ــراض علي ــل لالع ــا قاب أال إنَّ قراره
ــالل  ــة خ ــة املعني ــة الزراع ــام مديري أم
ــغ  ــخ تبلي ــن تاري ــام م ــرشة أي ــدة ع م
ذوي العالقــة بــه، وال تعتــر القــرارات 
الصــادرة مــن اللجنــة هبــذا الصــدد 
ــة  ــة الزراع ــق مديري ــة، إال بتصدي هنائي

املختصــة)116(.
القــرار  وفــق  املرمــة  العقــود  ويف 
خــول   ،1984 لســنة   )178( رقــم 
صالحيــة  الزراعــة  وزيــر  املــرشع 
ــة األخــالل  أهنــاء عقــد اإلجيــار يف حال
بالــرشوط القانونيــة أو العقديــة)117(، 
 )88( رقــم  التعليــامت  وبصــدور 
نصــت  1984املعدلــة)118(،  لســنة 
عــى تشــكيل جلنــة إداريــة، برئاســة 
ــف  ــة موظ ــي، وعضوي ــدس زراع مهن
ــل  ــة، وممث ــر الزراع ــبه مدي أداري ينس
للجمعيــات  املحــي  االحتــاد  عــن 
الكشــف  أجــراء  تتــوىل  الفالحيــة، 
ــد  ــود، للتأك ــذه العق ــى ه ــي ع املوقع
اللتزاماتــه  املســتأجر  تنفيــذ  مــن 
تبــن  واذا  والعقديــة)119(،  القانونيــة 
ــًا أو  ــتغالل هنائي ــه باالس ــدم قيام ــا ع هل
ــرض  ــع الغ ــق م ــتغالله ال يتف كان اس
ــخ  ــويص بفس ــه، ت ــن أجل ــرة م املؤج
وزارة  إىل  توصياهتــا  وترفــع  العقــد 
ــر  ــة الوزي ــتحصال موافق ــة الس الزراع
ــرارات  عــى الفســخ)120(، وال تكــون ق
بموافقــة  إال  هنائيــة،  اللجــان  هــذه 
الوزيــر، وتكــون قابلــة لالعــراض 
لديــه خــالل مــدة )15( يومــا مــن 
ــب  ــام أوج ــا)121(. ك ــغ هب ــخ التبلي تاري
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القانــون عــى مديريــات الزراعــة إنــذار 
خــالل  املخالفــة  إلزالــة  املخالفــن 
ــال  ــدم االمتث ــة ع ــهر، ويف حال ــدة ش م
املشــار  اللجنــة  إىل  املوضــوع  حيــال 
إليهــا للتحقيــق واختــاذا اإلجــراءات 
إنَّ  اإلشــارة  وجتــدر  القانونيــة)122(. 
هــذه األحــكام املشــار إليهــا التــي جــاء 
ــنة 1984  ــم )178( لس ــرار رق ــا الق هب
ــود  ــى العق ــًا ع ــق متام ــه، تنطب وتعليامت
لســنة   )1( رقــم  والقانــون  املرمــة 
1974)امللغــى(، والقــرار رقــم )220( 
ــنة  ــون )115( لس ــنة 1974، والقان لس

)امللغــى()123(.  1980
أمــا بالنســبة لســلطة اإلدارة يف أهنــاء 
العقــود املرمــة وفــق القانــون )35( 
املــادة  خولــت  فقــد   ،1983 لســنة 
)السادســة( منــه وزيــر الزراعــة ســلطة 
إهنــاء العقــد يف حالــة أخــالل املســتأجر 
بالتزاماتــه القانونيــة والتعاقديــة وعــدم 
االســتجابة إىل اإلنــذار املوجــه إليــه 
ثالثــة  عــن  تزيــد  ال  مــدة  خــالل 
اإلنــذار  توجيــه  وجيــري  اشــه)124(، 
مديريــات  خــالل  مــن  أصوليــًا 
الزراعــة،  أمــا الكشــف والتحقيــق 
فتقــوم بــه الشــعبة الزراعيــة املختصــة. 
ــت  ــخ حت ــة الفس ــول معامل ــن وص حل

أنظــار وزيــر الزراعــة،  وجتــدر اإلشــارة 
ــراض  ــال لالع ــخ قاب ــرار الفس إىل إنَّ ق
ــة  ــداءة املختص ــة الب ــام حمكم ــه أم علي
ــخ  ــن تاري ــام م ــبعة أي ــدة س ــالل م خ

التبليــغ)125(.
ــود  ــلطة اإلدارة يف عق ــبة لس ــا بالنس أم
ســلطة  فــأن  الزراعــي)126(،  التفــرغ 
فســخها منحــت إىل وزيــر الزراعــة، 
ولكــن بآليــة خمتلفــة عــن اآلليــات 
 )24( القانــون  نــص  إذ  الســابقة، 
لســنة 2013 عــى تشــكيل جلنــة تضــم 
ــة  ــر قطاعي بعضويتهــا ممثلــن عــن دوائ
ــة،  ــة، واملحافظ ــي الزراع ــددة: وه متع
والتســجيل العقــاري، واملــوارد املائيــة، 
ــراء  ــوىل إج ــة)127(، تت ــارات الدول وعق
ــتفيدين  ــالل املس ــة إخ ــق يف حال التحقي
ــن  ــاذا تب ــة)128(، ف ــم التعاقدي بالتزاماهت
بالتزاماتــه  املســتأجر  إخــالل  هلــا 
بفســخ  تــويص  األرض،  باســتغالل 
لوزيــر  توصيتهــا  وترفــع  العقــد 
ــادة  ــت امل ــه، وأعط ــت ب ــة للب الزراع
)السادســة( للمتــرضر حــق التظلــم 
ــخ  ــن تاري ــا م ــدة )30( يوم ــالل م خ
التبليــغ بقــرار الفســخ أو قــرار اللجنــة، 
ــدم  ــب يتق ــه »طل ــم بأن ــد بالتظل ويقص
ــه صاحــب الشــأن إىل اإلدارة إلعــادة  ب
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ــه  ــي خمالفت ــرار أداري يدع ــر يف ق النظ
ــرك  ــض ت ــد البع ــون«)129( .وينتق للقان
ــراد  ــن اإلدارة واألف ــزاع ب ــل بالن الفص
إىل اإلدارة ذاهتــا، كــون العدالــة تقــي 
يف  خصــام  احلكــم  يكــون  ال  بــأن 
ــس  ــث العك ــرى الباح ــزاع)130(، وي الن
ــرج  ــع احل ــم يرف ــان التظل ــك ف ــن ذل م
الفرصــة  يعطيهــا  اذ  اإلدارة  عــن 
ملراجعــة قراراهتــا قبــل تدخــل القضــاء، 
ولذلــك اشــرط القانــون التظلــم أمــام 
اإلدارة قبــل رفــع دعــوى أمــام القضــاء 

اإلداري)131(. 
ــي  ــن ه ــو م ــا ه ــروح هن ــؤال املط والس
ــر  ــرار الوزي ــر ق ــة بنظ ــة املختص اجله
فيــام لــو رفــض التظلــم وخصوصــا إنَّ 
ــا  ــون آنف ــن القان ــة( م ــادة )السادس امل
ــرى  ــة ؟؟، ي ــذه اجله ــن ه ــح ع مل تفص
البعــض)132(إنَّ املنطــق القانــوين يقــي 
ــة  ــام حمكم ــر أم ــرار الوزي ــن بق بالطع
القضــاء اإلداري، ويســتند بذلــك إىل 
 )100( املــادة  نــص  :أوهلــام  امريــن 
 2005 لســنة  العــراق  دســتور  مــن 
والتــي تنــص عــى انــه: »حيظــر النــص 
ــل أو  ــن أي عم ــى حتص ــن ع يف القوان
قــرار أداري مــن الطعــن »، واألمــر 
ــادة  ــاين إىل الفقــرة )الرابعــة( مــن امل الث

ــة  ــس الدول ــون جمل ــن قان ــابعة( م )الس
رقــم )65( لســنة 1979؛ والتــي تقي 
ــاء اإلداري   ــة القض ــاص حمكم باختص
بنظــر القــرارات اإلداريــة التــي مل حيــدد 
القانــون فيهــا مرجعــًا للطعــن. ولكــن 
يــرى البعــض اآلخــر، بــأن عبــارة 
ــا  ــادة آنف ــواردة يف امل ــن ال ــع للطع مرج
ــة، اذ  ــوى القضائي ــرصف إىل الدع ال تن
يمكــن رد الدعــوى بمجــرد وجــود 
ــاء  ــت للقض ــة ال مت ــة إداري ــة أو جلن هيئ
ــدم  ــك ع ــن ذل ــم م ــة)133(، ويفه بصل
اختصــاص حمكمــة القضــاء اإلداري 
ــن  ــع للطع ــدد مرج ــون ح ــون القان ك
بالنســبة للقانــون )24( لســنة 2013 
وهــو الوزيــر، ومــا يزيــد األمــر تعقيدًا، 
ــارت  ــة أش ــز االحتادي ــة التمي ان حمكم
يف قــرار حديــث هلــا)134( إىل خــروج 
املوضــوع عــن واليــة املحاكــم املدنيــة، 
معللــة ذلــك إىل اختصــاص اللجنــة 
مــدار البحــث الاضعــة قرارهتــا إىل 

ــر . ــة الوزي مصادق
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اخلامتة:
االستنتاجات

أوالً- مل يــرد تعريفــًا ملصطلــح تــرك 
تبويــر األرض، يف  أو  زراعــة األرض 
كل مــن العــراق ومــرص، فقــد اســتخدم 
املــرشع املــرصي يف قانــون الزراعــة 
ــر  ــرك األرض غ ــًا: )ت ــن مع املصطلح
منزرعــة( و)التبويــر(«، ولكــن مــن 
دون إيــراد تعريفــًا هلــام، وكذلــك مل 
ــوم  ــدًا ملفه ــي حتدي ــرشع العراق ــرد امل ي
هلــذا  صــورًا  أورد  انــه  أال  الــرك، 
الــرك أو اإلمهــال،  فاســتخدم املــرشع 
ــى  ــدل ع ــة ت ــارات خمتلف ــي عب العراق
ــع  ــع(و امتن ــة )انقط ــل: كلم ــرك، مث ال
ــا،  ــل، و مل يزرعه ــا، و امه ــن زراعته ع
ــه إنَّ مصطلــح  وممــا جتــدر اإلشــارة إلي
التبويــر يف مــرص يــدل عــى احلــاق 
الــرضر بــاألرض الزراعيــة، بينــام ال 
تــدل عــى ذلــك يف العــراق، وإنــام 
ــدون  ــن األرض ب ــزء م ــرك ج ــي ت تعن

ــة. ــة للراح زراع
املــرشع  بــأن  لنــا  اتضــح   - ثانيــًا- 
ــكلية  ــة الش ــن الناحي ــم م ــرصي نظ امل
مســألة الرقابــة اإلداريــة عــى التعديات 
ــرك  ــة ك ــى األرايض الزراعي ــة ع املادي
خالفــًا  فيهــا  البنــاء  أو  اســتغالهلا 

ــا  ــا أو ونقله ــف تربته ــون أو جتري للقان
تنظيــاًم دقيقــًا، وذلــك بموجــب قانــون 
واحــد وهــو قانــون الزراعة رقــم )53( 
لســنة 1966 املعــدل، و ســار عــى 
العكــس مــن ذلــك املــرشع العراقــي، إذ 
ــر  ــرًا وغ ــوع مبعث ــه للموض كان تنظيم
ــج املســألة بموجــب  ــم يعال منتظــاًم، فل
ترشيــع موحــد، وإنــام بموجــب فيــض 
مــن نصــوص القوانــن والقــرارات 
ــام  ــة في ــددة واملتداخل ــامت املتع والتعلي
ــة  ــات خمتلف ــن جه ــادرة ع ــا والص بينه
كــوزارة الزراعــة أو املاليــة أو العــدل أو 
املجلــس الزراعــي )امللغــى( أو جملــس 

ــل. ــورة املنح ــادة الث قي
ثالثــًا – خيتلــف تنظيــم الرقابــة اإلداريــة 
يف  الزراعيــة  األرض  اســتغالل  عــى 
ــي  ــراق، فف ــا يف الع ــن تنظيمه ــرص ع م
مــرص يملــك وزيــر الزراعــة صالحيــة 
وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة 
اإلداري،  بالطريــق  وإزالتهــا  األرض 
والــذي أنــاط بــدوره مهمــة رصــد 
اإلدارات  إىل  الزراعــي  االســتغالل 
ــزاء  ــذ باجل ــام اخ ــة، ك ــة املختص الزراعي
ــن  ــادة )155( م ــب امل ــي بموج اجلنائ
قانــون الزراعــة كجــزاء عــى تــرك 
زراعــة األرض الزراعيــة )تبورهيــا(، 
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وليــس لــإدارة هبــذه احلالــة إيقــاع 
ــر  ــا بتأج ــدا قيامه ــزاء إداري ع أي ج
األرض إىل الغــر بطريقــة املزارعــة ملــدة 

ــة. ــرة اإلدان ــالل ف ــنتن خ س
رابعــًا - اتضــح بالنســبة ملوقــف املــرشع 
العراقــي فهــو خيتلــف عــن موقــف 
املــرشع املــرصي، فرصــد تــرك زراعــة 
الدوائــر  عــى  قــارص  غــر  األرض 
فقــد  اإلداريــة،  وجلاهنــا  الزراعيــة 
أوجــب املــرشع إىل جانــب اجلهــات 
ــددة  ــوص متع ــب نص ــة بموج الزراعي
الوحــدات  رؤســاء  عــى  ومتفرقــة 
الزراعيــة  األرايض  برصــد  اإلداريــة 
الدوائــر  املــروك زراعتهــا وإشــعار 
الزراعيــة، كــام تبنــى مــن جهــة ُأخــرى 
ــل األرايض  ــي بح ــًا يق ــزاءًا إداري ج
الزراعيــة ســواء أكانــت مملوكــة لأفراد 

أو مثقلــة بحقــوق ترصفيــة.
خامســًا- ومل تنظــم إجــراءات احلــل أو 
اجلهــات املختصــة بــه بموجــب ترشيــع 
موحــد، وإنــام بشــكل عشــوائي، ولكــن 
ــم )9(  ــامت رق ــأن التعلي ــا ب ــح لن اتض
ــم )10(  ــامت رق ــنة 1988 والتعلي لس
لســنة 1988 هــي الواجبــة التطبيــق 
ــأن   ــا ف ــا ورد هب ــًا مل ــا، و وفق دون غره
إجــراءات احلــل متــر مــن خــالل جلــان 

ــة  ــة برئاس ــان فرعي ــي جل ــة، وه إداري
رئيــس الوحــدة اإلدارة وجلــان رئيســية 
األرايض  جلــان  و  املحافــظ  برئاســة 

ــتيالء. واالس
اململوكــة  لــالرايض  بالنســبة  أمــا   
املشــغولة بعالقــات قانونيــة أو تعاقدية، 
ــى  ــة يلغ ــاحات املوزع ــبة للمس فالنس
توزيــع املــوزع عليــه إذ مــا تــرك زراعــة 
األرض بقــرار يصــدر عــن جلنة شــؤون 
ــراق أم يف  ــواء يف الع ــم س ــوزع عليه امل
ــة  ــود الزراعي ــخ العق ــا فس ــرص ، أم م
ــون  ــرص ك ــإدارة يف م ــلطات ل ــال س ف
العقــود الزراعيــة ختضــع للقانــون املدين 
عليهــا  التعاقــد  يف  حريــة  ولأفــراد 
كــام  اخــذ املــرشع املــرصي باجلــزاء 
ــرك  ــراق ف ــا يف الع ــًا، أم ــي أيض اجلنائ
اســتغالل العقــود  يتــم مــن قبــل جلــان 
إدارة األرايض والتعاقــد وجلــان إداريــة 
ــوع العقــد  أخــرى ختتلــف باختــالف ن
ــع  ــًا يف مجي ــي، اذ ان اإلدارة طرف الزراع
العقــود الزراعيــة ذات اإلجيــار النقدي. 

املقرتحات 
أوالً - اإلبقــاء عــى موقــف املــرشع 
ــي اجلــزاء اإلداري عــى  العراقــي يف تبن
تــرك زراعــة األرض بــدون معــذرة 
ــجامًا  ــر انس ــك اكث ــون ذل ــة، ك مرشوع
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العــراق،  يف  القائــم  الوضــع  مــع 
ــة  ــب األرايض الزراعي ــيام أن اغل والس
فيــه مــن صنــف اململوكــة للدولــة، ممــا 
جيعــل اجلــزاء اإلداري ايــر مــن ناحيــة 
ــم  ــادة تنظي ــع إع ــي، م ــق العم التطبي
ــون  ــن قان ــالل تضم ــن خ ــوع م املوض
اإلصــالح الزراعــي رقــم )117( لســنة 
ــث  ــرح الباح ــة يق ــادة قانوني 1970 م
أن تكــون بالشــكل االيت : » كل أرض 
زراعيــة مملوكــة لالشــخاص أو مملوكــة 
للدولــة ُتركــت زراعتهــا ثالث ســنوات 
ــر  ــًا تعت ــذرًا مرشوع ــدون ع ــة ب متتالي
ــة  ــم وزارة املالي ــجل باس ــة وتس حملول
خاليــة مــن كافــة احلقــوق، وذلــك بعــد 
ــان  ــن اللج ــالزم م ــرار ال ــدور الق ص
ــة،  ــة النهائي ــابه الدرج ــة واكتس املختص
ولوزيــر الزراعــة إصــدار التعليــامت 
الالزمــة بذلــك«، كــام نقــرح عــى 
التعليــامت  تتبنــى  أن  الزراعــة  وزارة 
رقــم )9( لســنة 1988 ورقــم )10( 
ــاهبام يف  ــام لتش ــد دجمه ــنة 1988 بع لس
ــًا  ــا مع ــراءات، ليّكون ــكام واإلج األح
جديــد  وبرقــم  اجلديــدة  التعليــامت 
لتنفيــذ أحــكام املــادة املقرحــة، وإلغــاء 
مــن  املــادة )13(  مــن  الفقــرة )ب( 
ــرار  ــي، والق ــالح الزراع ــون اإلص قان

)634( لســنة 1981 )املتعلقــة بحــل 
البســاتن املهملــة (، وكذلــك إلغــاء مــا 
ســواها كالقــرار )296( لســنة 1970، 
وكل مــا يتعــارض مــع املــادة اجلديــدة، 
لتفــادي اإلربــاك يف العمــل اإلداري 
ــأن. ــذا الش ــات هب ــل الصالحي وتداخ

ــة  ــة اإلداري ــم الرقاب ــادة تنظي ــا- إع ثاني
عــى الترصفــات بالعقــود الزراعيــة 
ــن  ــا، م ــًا فيه ــل اإلدارة طرف ــي تدخ الت
خــالل دمــج كافــة القوانن والقــرارات 
املنظمــة، كالقانون )35( لســنة 1983، 
والقــرار )178( لســنة 1984، والقــرار 
ــون )24(  ــنة 1983، والقان )455( لس
ــد  ــون موح ــخ، بقان ــنة 2013... ال لس
نقــرح تســميته )بقانــون تأجــري أرايض 
ــون  ــن القان ــة(، وتضم ــة الزراعي الدول
عــى   -1 االيت:)  النــص  املقــرح 
الشــعب الزراعيــة مراقبــة اســتغالل 
ــن  ــع ضم ــي تق ــة الت األرايض الزراعي
منطقــة عملهــا، وتوجيــه إنــذار حتريري 
مــن قبل مســؤول الشــعبة ينبه املســتأجر 
ــرض  ــتغالل األرض للغ إىل رضورة اس
املؤجــرة مــن أجلــه خــالل مــدة ال 
تزيــد عــن ثالثــة اشــهر، ويف حالــة 
ــة  ــعار مديري ــم إش ــتجابة يت ــدم االس ع
ــرض  ــب حم ــك بموج ــن ذل ــة ع الزراع
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كشــف أصــويل مقــرن بالتوصيــات 
الزراعــة  مديــر  عــى   -2 واإلنــذار 
ــة  ــعبة الزراعي ــن الش ــرد م ــا ي ــة م إحال
أحــكام  وفــق  تتشــكل  جلنــة  إىل 
هــذا القانــون برئاســة رئيــس قســم 
ــعبة  ــؤول الش ــة مس األرايض، وعضوي
ــة،  ــعبة الفني ــؤول الش ــة، ومس القانوني
ــل  ــدات، وممث ــعبة التعاق ــؤول ش ومس
تتــوىل  الفالحيــة،  اجلمعيــات  عــن 
دراســة املوضــع وإصــدار قــرار بفســخ 
العقــد اذا تبــن هلــا عــدم وجــود عــذر 
مــرشوع يــرر تــرك زراعــة األرض. 
3- يكتســب قــرار اللجنــة الدرجــة 
النهائيــة بعــد مصادقــة مديــر الزراعــة، 
ــالل  ــه خ ــراض علي ــل لالع ــو قاب وه
ــه(. ــغ ب ــخ التبلي ــن تاري ــدة )15( م م

هوامش البحث:
1- ينظــر كــرم البســتاين و آخــرون ، القاموس 

ــة ، ص 61. املنجد يف اللغ
عــى،  بــن  مكــرم  بــن  حممــد  ينظــر   -2
أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور 
ــع  ــد الراب ــرب، املجل ــان الع ــاري، لس األنص
،ط3، دار صــادر، بــروت ، 1414ه،ص86-

.8 7
ــون  ــن قان ــادة )151( م ــك امل ــر يف ذل 3- ينظ
الزراعــة املــرصي التــي تنــص عــى انــه: 
ــتأجر أو  ــه أو املس ــك أو نائب ــى املال ــر ع »حيظ
ــرك  ــة ت ــأي صف ــة ب ــأرض الزراعي ــز ل احلائ
األرض غــري منزرعــة...... كــام حيظــر عليهــم 
ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع عــن أي عمــل 
مــن شــانه تبويــر األرض الزراعيــة أو املســاس 

ــا«. بخصوبته
4- مــن اجلديــر التنويــه بــأن املقصــود بالــرك 
هــو تــرك زراعــة األرض، وال يدخــل ضمنهــا  
مصطلــح )األرايض املروكــة( ،وهــي صنــف 
ــرشع  ــا امل ــي عّرفه ــاف األرايض الت ــن أصن م
عــى أهنــا » هــي العقــارات العائــدة للدولــة و 
املخصصــة ألغــراض املنفعــة العامــة أو ملنفعــة 

أهــايل قريــة أو قصبــة معينــة ».
ــادة )47(  ــن امل ــة( م ــرة )الثالث ــر  الفق 5- ينظ
مــن قانــون اإلصــالح الزراعــي العراقــي رقــم 

)117( لســنة 1970 النافــذ .
6- تنــص الفقــرة )ب( مــن  املــادة )13( 
مــن قانــون اإلصــالح الزراعــي العراقــي 
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النافــذ عــى انــه: »كل أرض زراعيــة مفوضــة 
ــو أو ممنوحــة باللزمــة أو موقوفــة وقفــًا  بالطاب
ــا  ــا مل يزرعه ــت أن صاحبه ــح يثب ــر صحي غ
بنفســه أو بغــره موســمن متتاليــن بعــد نفــاذ 
هــذا القانــون دون عــذر قانــوين تعتــرب حملولــة 

.»...
7- ينظــر حمســن عبــد احلميــد البيــه، القانــون 
الزراعــي و محايــة البيئــة الزراعيــة، مكتبــة 
اجلالء اجلديــدة،  القاهــرة، 2006، ص 456.
8- ينظــر أيــاد العقربــاوي،  راي منشــور عــى 
ــر\ 2009  ــع ujeeb.com يف 25 \فراي املوق

تاريــخ آخــر زيــارة 16\1\2021.
احلاميــة  أمــن،  رمضــان  ثامــر  ينظــر   -9
ــة  ــة )دراس ــة األرايض الزراعي ــة مللكي اجلنائي
مقارنــة(، رســالة مقدمــة إىل جملــس ُكلّيــة 
ص79. بابــل،2014،  جامعــة  القانــون/ 
10- ينظــر ريــاض ســامي بريــر، محايــة 
عليهــا  التجــاوز  مــن  الزراعيــة  األرايض 
ــة، رســالة  بالتعــدي والتفتيــت، دراســة مقارن
ــة  ــوق / جامع ــة احلق ــس كلي ــة إىل جمل مقدم

ص109.  ،2017 النهريــن، 
منصــور،  حســن  حممــد  د.  ينظــر   -11
ــارف،  ــأة املع ــي، منش ــون الزراع ــول القان أص

ص268. االســكندرية،1996، 
12- ينظــر عدنــان أمحــد ويل العــزاوي، يف 
ــل  ــة املوص ــع جامع ــي، مطاب ــون الزراع القان
، 1990، ص90. وينظــر كذلــك د. حممــد 
ــابق، ص269. ــدر س ــور، مص ــن منص حس

ــون  ــم ســعد، القان ــل إبراهي 13- ينظــر د. نبي
الزراعي، منشــأة املعــارف، 1985، ص307.
14- حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــرص 
ق،   35 لســنة    ،)3084( رقــم  الطعــن  يف 
ــة،  ــس الدول ــر_1993، جمل ــة 19_يناي جلس
ــة  ــادئ القانوني ــة املب ــي، ، جمموع ــب الفن املكت
ــنة 38،  ــة، الس ــة اإلداري ــا املحكم ــي قررهت الت
ــت يف  ــى األنرني ــور ع ج1،  ص 542،  منش
ــة مــرص للقانــون والقضــاء وعــى  موقــع بواب
  ،net.laweg.www اإللكــروين،   املوقــع 

ــارة 2021/2/20. ــر زي ــخ اخ تاري
15- اســتبدلت املــادة بالقانــون رقــم )2( 
ــل  ــص قب ــدة يف  الن ــت امل ــنة 1985 وكان لس

ــنتن . ــل س التعدي
16- ينظــر د. حممــد حســن منصــور،  مصــدر 

ص270. سابق، 
17- ينظــر حممــد عزمــي البكــري، التجريــف 
والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض 
الزراعيــة، ط4، دار الثقافــة للطباعــة والنــرش، 
ــص  ــارة إىل الن ــدر اإلش 1989، ص 48،  وجت
بعــد التعديــل أضــاف نائــب املالك واملســتأجر 
ــك أو  ــط املال ــمل فق ــص يش ــد أْن كان الن بع
احلائــز،  علــام إنَّ املســتأجر يدخــل ضمــن 
مدلــول احلائــز،  ينظــر نفــس املصــدر ونفــس 

ــة.  الصفح
ــر  ــة وزي ــور: إجاب ــراي املذك ــل ال 18- ويمث
الزراعــة يف املجلــس عــى مداخلــة احــد 
أعضائــه عنــد مناقشــة مــرشوع القانــون رقــم 
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)116( لســنة 1983، ينظــر: مضبطــة جملــس 
 ،79 اجللســة  املؤقتــة،  الطبعــة  الشــعب، 
ــال  ــخ 1983/7/16، ص 15و 18،  نق بتاري
ــابق،   ــدر س ــري، مص ــي البك ــد عزم ــن حمم ع

.47 ص 
19- ينظــر رشيــف كامــل،  أحــكام التجريف 
والبنــاء عــى األرض الزراعيــة،  1983 بــدون 

مــكان نــرش أو طبــع،  ص 36 ومــا بعدهــا .
ــز  ــالم، الوجي ــد الس ــعيد عب ــر د. س 20- ينظ
الزراعيــة، ط1،  األرايض  إجيــار  أحــكام  يف 

بــدون مــكان نــرش، 2005، ص 50. 
ــون  ــن قان ــادة )151( م ــز امل ــر عج 21- ينظ
ــام  ــه: » ....  ك ــى ان ــت ع ــي نص ــة الت الزراع
حيظــر عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع 
عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض 

الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا ».
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 22- ينظ

ســابق،  ص52.
ــون  ــن قان ــادة )155( م ــص امل ــر ن 23- ينظ
ــنة 1966  ــم )53( لس ــرصي رق ــة امل الزراع

ــدل. املع
24- تنــص املــادة )1234( مــن القانــون 
عــذرًا  يعتــر  انــه،  عــى  العراقــي  املــدين 
صحيحــًا يوقــف مــدة الســنوات الثــالث 
املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة احلــاالت 
التاليــة: »ا- انغــامر األرض بامليــاه أو وجــوب 
ــرصف  ــوع املت ــة ب- وق ــن الزراع ــا م أراحته
يف األرس أو تركــه قريتــه لســبب قهــري...ج-

خدمــة املتــرصف يف اجليــش ...د-نقــص أهلية 
املتــرصف....«.

ــدر  ــر، مص ــامي بري ــاض س ــر ري 25- ينظ
ص120. ســابق، 

26- نصــت عــى ذلــك الفقــرة )األوىل( مــن 
املــادة )4( مــن قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي  
ــب األرض  ــع صاح ــل أو امتن ــا » اذا امه بقوهل
عــن  املســؤول  أو  البســتان،  أو  الزراعيــة 
أدارهتــا، عــن حراثــة األرض وزراعتهــا أو 
العنايــة هبــا، دون عــذر مــرشوع، فللمجلــس 
الزراعــي يف املحافظــة أْن يعهــد إىل رئاســة 
ــا  ــزم لزراعته ــا يل ــاذ م ــة اخت ــة الزراعي املنطق
بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة والتــرصف 
بغلتهــا وأثامرهــا وأحطاهبــا دون أْن يكــون 
ــه  ــاد ل ــل، وتع ــر املث ــة بأج ــا املطالب لصاحبه
األرض أو البســتان يف هنايــة املوســم عنــد 
ــة هبــا عــى الوجــه  تعهــده باســتغالهلا والعناي
ــالل  ــكام االنح ــالل بأح ــح دون األخ الصحي
اإلصــالح  بقانــون  عليهــا  املنصــوص 

الزراعــي«.
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 27-املنش

العــدد )3070( يف 1985/11/4.
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ 28- املنشــور يف جري

العــدد) 4044 ( يف 2007/7/30. 
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ 29- املنشــور يف جري

العــدد )2832 ( يف 1981/6/1.
30- تنــص الفقــرة )األوىل( مــن القــرار رقــم 
ــتان  ــه: » كل بس ــى ان ــنة 1981ع )634( لس
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للدولــة  مملوكــة  أو  رصفــا  ملــكا  مملوكــة 
ومثقلــة بحــق تــرصف لالشــخاص أو كانــت 
موقوفــة وقفــا صحيحــا أو غــر صحيــح، 
ــي،  ــرف املح ــب الع ــا حس ــة هب ــت العناي ترك
ــتنه يف كل  ــور البس ــه أم ــا تفتضي ــب م وحس
ســنة، كاحلراثــة بــن األشــجار وتســويتها 
وشــق الســواقي الالزمــة وتطهرها والتســميد 
ــجار  ــة األش ــا ورعاي ــة وتنظيفه ــزق الرب وع
ــجار  ــائل واألش ــرس الفس ــا وغ ــة هب والعناي
 ) األخــالف   ( عمليــة  تفتضيــه  مــا  وفــق 
ــدة  ــك مل ــة، وذل ــات الزراعي ــة اآلف ومكافح
ــح  ــوين صحي ــذر قان ــن دون ع ــنتن متتاليت س
ــدن  ــن ل ــان م ــدور بي ــخ ص ــن تاري ــارًا م اعتب
وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي هبــذا 
مملوكــة  وتســجل  حملولــة  تعتــر  الشــأن، 
دون  التــرصف  حــق  مــن  خاليــة  للدولــة 

تعويــض ».
القــرار  مــن  )األوىل(  الفقــرة  أوردت   -31
مــن  جمموعــة   1981 لســنة   )634( رقــم 
احلــرص،  ال  املثــال  ســبيل  عــى  الصــور 
ــه  ــا تفتضي ــارة »...وم ــن عب ــك م ــح ذل ويتض
أمــور البســتنة يف كل ســنة كاحلراثــة بــن 
األشــجار وتســويتها وشــق الســواقي الالزمــة 

.».... والتســميد  وتطهرهــا 
ــدد )3(  ــر بالع ــان الوزي ــدر بي ــد ص 32- وق
لســنة 1981،  ينظــر يف ذلــك ضيــاء عــي 
إلحــكام  الــوايف  املرشــد  العبيــدي،  عبــد 
ــق،  ــب والوثائ ــي، دار الكت ــالح الزراع اإلص

.308-307 ص  بغــداد،2017،، 
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 33- ينظ

ســابق،  ص122-121.
34- املنشــور يف جريــدة الوقائــع املرصيــة 
ــنة 1992،   ــر س ــدد 268 يف 24 نوفم يف الع
ــم  ــة رق ــون الزراع ــذا لقان ــدر تنفي ــذي ص وال

)53( لســنة 1966.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -35
)األوىل( مــن القــرار الــوزاري رقــم )1167( 

.1992 لســنة 
املــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  ينظــر   -36
املصــدر  الــوزاري،  القــرار  مــن  )األوىل( 

الســابق.
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 37- ينظ
ســابق، ص 116،  وكذلــك ينظــر الفقــرة 
)الثالثــة ( مــن املــادة )األوىل(  مــن القــرار 

ــابق. ــدر الس ــوزاري، املص ال
املــادة  )الرابعــة( مــن  الفقــرة  ينظــر   -38
املصــدر  الــوزاري،  القــرار  مــن  )األوىل( 

الســابق.
القــرار  مــن  )الثالثــة(  املــادة  ينظــر   -39

نفســه. املصــدر  الــوزاري، 
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 40- ينظ

ســابق، ص 113.
القــرار  مــن  )الرابعــة(  املــادة  ينظــر   -41

نفســه. املصــدر  الــوزاري، 
ــادة )25(  ــن امل ــرة )األوىل( م ــر الفق 42- ينظ
مــن قانــون اإلصــالح الزراعــي التــي نصــت 
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عــى انــه:« اذا ختلــف املــوزع عليــه وفــق 
بالتزاماتــه  الوفــاء  )19،18(عــن  املادتــن 
املبينــة يف املــادة الرابعــة والعرشيــن حيقــق 

ــة... ». ــة خمتص ــل جلن ــن قب ــر م األم

43- نــرشت  هــذه التعليــامت يف جريــدة 
الوقائــع العراقيــة يف العــدد) 1912( يف 23 / 

.1970  /  8
ــخ 2020/2/24  ــرت بتاري ــة ج 44- مقابل
ــامد  ــيد ع ــع الس ــا  م ــارشة صباح ــاعة الع الس
شــاكر عزيــز،  مســؤول األرايض يف شــعبة 
ــة  ــة زراع ــة إىل مديري ــافعية التابع ــة الش زراع

ــية. ــة القادس حمافظ
إىل  باالســتناد  التعليــامت  صــدرت   -45
الفقــرة )الثالثــة( مــن املــادة )34( مــن قانــون 
ــه:  ــى ان ــت ع ــي نص ــي  الت ــالح الزراع اإلص
» يصــدر املجلــس الزراعــي األعــى تعليــامت 
ــرة  ــالل ف ــورة خ ــان إدارة األرايض املذك بش

ــع«. ــتيالء والتوزي ــن االس ــال ب االنتق
46- كعقــود التفــرغ الزراعــي وفــق القانــون 
)24( لســنة 2013، التــي أوكلــت الرقابــة إىل 
ــن  ــة( م ــادة )الرابع ــق امل ــكلة وف ــة املش اللجن

ــون. القان
ــار  ــد إجي ــدة عق ــارة إىل إنَّ م ــدر اإلش 47- جت
ــة(  ــغ )مخس ــنة 1983 تبل ــون )35( لس القان
ســنوات، وتعــد هــذه املــدة األقــل بــن عقــود 
ــل إىل  ــي تص ــرى الت ــة األخ ــار الزراعي اإلجي

ــنة. )25( س

ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الثامن ــص امل 48- تن
رقــم )78( لســنة 1983 الصــادرة تنفيــذا 
ــنة 1983  ــم  )35( لس ــون  رق ــكام القان ألح
املعدلــة عــى انــه: » تتــوىل اهليئــات واملنشــآت 
العامــة الزراعيــة يف املحافظــات متابعــة تنفيــذ 
االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة والفنيــة مــن 
ــة  ــر الفصلي ــم التقاري ــتأجرين وتقدي ــل املس قب

ــوزارة ». ــة يف ال ــط واملتابع ــرة التخطي إىل دائ
ــادة)6(  ــن امل ــرة )األوىل( م ــص الفق 49- تن
ــة  ــه » تشــكل جلن مــن التعليــامت آنفــا عــى ان
وتقديــر  إلطفــاء  حمافظــة  كل  يف  اكثــر  أو 
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــر م ــة بأم ــوق الترصفي احلق
الزراعــة  فــرع  رئيــس  برئاســة  والــري، 
ــبه  ــي ينس ــف زراع ــة موظ ــري، وعضوي وال
رئيــس الفــرع وموظفــا ماليــا تنســبه املحافظــة 
وممثــال  الفــرع  رئيــس  ينســبه  ومســاحا 
عــن االحتــاد العــام للجمعيــات الفالحيــة 
خمالفــات  يف  التحقيــق  تتــوىل  التعاونيــة، 
األرض  يف  الترصفيــة  احلقــوق  أصحــاب 
األرض  قيمــة  وتقديــر  للدولــة  اململوكــة 
التــي  األرض  يف  واملنشــآت  واملغروســات 

يطلــب إطفــاء حــق التــرصف فيهــا ..«.
ــرار  ــب ق ــس بموج ــذه املجال ــت ه 50- ُألغي
ــم )359(  ــل رق ــورة املنح ــادة الث ــس قي جمل
لســنة 1987، والغــي كل مــا يتعلــق هبــا مــن 

ــامت. تعلي
ــون  51- ينظــر د. حممــد ســامي الشــوا، القان
العربيــة،  النهضــة  دار  اجلزائــي،  اإلداري 



199

أ.م. د. زينب كريم سوادي             الباحث / أمحد عبد األمري عبد الرب
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

.43 ص   ،1996 القاهــرة، 
العبيــدي،  عبــد  عــي  ضيــاء  ينظــر   -52

ص307. ســابق،  مصــدر 
اســرجاع(  إعــادة   ( مصطلــح  ورد   -53
)امللغــى(   1970 لســنة   )  269( القــرار  يف 
ــك ورد  ــة، وكذل ــل األرايض األمري ــأن ح بش
مصطلــح )االســرداد( يف املــادة )25( مــن 
ــزاء  ــذ كج ــي الناف ــالح الزراع ــون اإلص قان
ــب  ــن اكتس ــى م ــة ع ــة املختص ــه اللجن تفرض
ــا  ــع إذ م ــق التوزي ــن طري ــرصف ع ــق الت ح

ــة. ــه القانوني ــل بالتزامات اخ
54- ينظــر الفقــرة )ب( مــن املــادة )13( مــن 
ــر  ــذ، وينظ ــي الناف ــالح الزراع ــون اإلص قان

ــنة 1978.  ــرار )854( لس ــك الق كذل
ــارك،   ــم مب ــد الكري ــعيد عب ــر د. س 55- ينظ
رشح القانــون املــدين العراقــي،  دار احلريــة 

للطباعــة والنــرش، 1973، ص265.
56- ينظــر شــاكر نــارص حيــدر، أحــكام 
ط1،  املنقولــة،  الغــر  واألمــوال  األرايض 
ــداد، 1947،  ص246.  ــامد، بغ ــة االعت مطبع
ــون  ــزاوي،  يف القان ــان الع ــر د. عدن 57- ينظ

ــابق،  ص90. ــدر س ــي،  مص الزراع
58- يقــع االســتمالك عــى األرايض اململوكة 
لأفــراد، بينــام يقــع إطفــاء حــق التــرصف عى 
األرايض اململوكــة للدولــة املثقلــة بحقــوق 
ترصفيــة،  ينظــر يف ذلــك لفتــة هامــل العجيي،  
ــوء  ــة يف ض ــة،  دراس ــوق الترصفي ــاء احلق إطف
ــم  ــة رق ــاف أرايض الدول ــد أصن ــون توحي قان

)53( لســنة 1976، مصــدر ســابق، ص 71.
59- ينظــر النصــوص التــي تعاقــب عــى 
ــا،  ــا إليه ــي ارشن ــة الت ــرك األرض الزراعي ت
ــن  ــا بالفرع ــث عنه ــنواصل احلدي ــي س والت

القادمــن.
60- ينظــر  حممــد نجــم ســلطان،  حــق 
دراســة  األمريــة،   األرايض  يف  التــرصف 
ــون/  ــة القان ــة إىل كلي ــالة مقدم ــة، رس مقارن

ص92.  ،2016 كربــالء،  جامعــة 
ــة  ــه رصاح ــص علي ــا تن ــك م ــن ذل 61- وم
ــن  ــرة )ب( م ــا الفق ــوص ومنه ــض النص بع
ــي  ــالح الزراع ــون اإلص ــن قان ــادة )13( م امل
النافــذ،  اذ نصــت عــى انــه: »..كل ارض 
ــكًا  ــر مل ــا... تعت ــت زراعته ــة ... ترك زراعي

للدولــة دون تعويــض...«.
ــدر  ــي،  املص ــل العجي ــة هام ــر لفت 62- ينظ

الســابق، ص 71.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -63
أصنــاف  توحيــد  قانــون  مــن  )الامســة( 
ــه: »يســتحق أصحــاب حــق  األرايض عــى ان
التــرصف املطفــأ وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 
ــكا  ــا مل ــدرة، باعتباره ــة األرض املق ــن قيم م
ــايل:- ــدول الت ــة يف اجل ــب املعين ــًا، النس رصف
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64- ينظــر حممــد نجــم ســلطان، املصــدر 
ص92. الســابق، 

65- ينظــر عــي حمســن الدفاعــي، الترصفــات 
العقاريــة وإجراءاهتــا، ط1، املكتبــة القانونيــة، 
ــروت، 2019،  ــك، ب ــة العات ــداد، ورشك بغ
الفقرتــن)األوىل  ينظــر  وكذلــك   ، ص90 
والثانيــة( مــن قــرار جملــس قيــادة الثــورة 

ــنة 2002. ــم )184( لس ــل رق املنح
66- ينظــر عــى ســبيل املثــال املــادة )الثامنــة( 
 1988 لســنة   )9( رقــم  التعليــامت  مــن 
ــة  ــة العام ــوم اهليئ ــه: »تق ــى ان ــص ع ــي تن الت
ــرة التســجيل  ــة بأشــعار دائ لــالرايض الزراعي
العقــاري املختصــة بعــد اكتســاب القــرار 
باســم  األرض  لتســجل  النهائيــة  الدرجــة 
مــن  للدولــة خاليــة  مملوكــة  املاليــة  وزارة 
احلقــوق الترصفيــة عــدا احلقــوق املجــردة 

وبــدون تعويــض«.
قانــون  مــن   )16( املــادة  ينظــر   -67
االســتمالك رقــم )12( لســنة 1981 املعــدل 
التــي نصــت  عــى انــه » يســجل العقــار 
مــن  حمــررا  املســتملك  باســم  املســتملك 

.  « عليــه  املرتبــة  احلقــوق 

ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور بجري 68- املنش
.1970/3/30 يف   )1860( العــدد 

ــب  ــرار بموج ــذا الق ــكام ه ــت أح 69- تعدل
الزراعــي )117( لســنة  قانــون اإلصــالح 

1970 املعــدل.
70- صــدرت هــذه التعليــامت عــن املجلــس 
الزراعــي األعــى )امللغــى ( اســتنادا إىل املــادة 
ــر،  ــالفة الذك ــالح س ــون اإلص ــن قان )15( م
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــرشت بجري ون
وُألغيــت   ،1973/2/28/ )2225(يف 
بموجــب املــادة )الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم 

ــا . ــذة حالي ــنة 1988 الناف )9( لس
املــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  ينظــر   -71
ــنة  ــم )62( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع

.1 9 7 3
72- صــدرت التعليــامت رقــم )168 ( لســنة 

1978 لتســهيل تنفيــذ القــرار آنفــا.
73-ُألغيــت هــذه التعليــامت بموجــب املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثامن

.1988
74- ينظــر املــادة )الثالثــة( مــن تعليــامت رقــم 
ــة(  ــادة )الثاني ــا امل ــنة 1988، ويقابله )9( لس

صنف األرض          مساحة األرض             حصة احلكومة من البدل        حصة صاحب حق الترصف

ممنوحة باللزمة    تزيد عى مخسة دونامت         4/3                                           4/1             
ممنوحة باللزمة    ال تزيد عى مخسة دونامت      3/2                                            3/1
مفوضة بالطابو    تزيد عى مخسة دونامت         2/1                                            2/1

مفوضة بالطابو    ال تزيد عى مخسة دونامت     3/1                                              3/2
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مــن التعليــامت رقــم )10( لســنة 1988.
75- ينظــر الفقــرة )الســابعة( مــن املــادة 
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
مــن  )لامســة(  الفقــرة  ويقابلهــا   ،1988
ــم )10(  ــامت رق ــن التعلي ــة ( م ــادة )الثالث امل

.1988 لســنة 
ــامت  ــادة )الامســة( مــن التعلي 76- ينظــر امل
املــادة  ويقابلهــا    ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع

.1988
77- ينظر الفقرة )األوىل( من هذا القرار.

املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -78
)الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )5( لســنة 
1990 )امللغــاة(، وكذلــك الفقــرة )األوىل( 
مــن املــادة )الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )8( 

.1991 لســنة 
79- ينظــر البنــد )1( مــن الفقــرة )ثانيــا( مــن 

القــرار رقــم )133( لســنة 2001.
ــي،  ــد ع ــد حمم ــو زي ــد أب ــر د. حمم 80- ينظ
الطوبجــي  مؤسســة  اإلداري،   القضــاء 
للطباعــة والنــرش،  القاهــرة، 2008-2007،  

.108 ص
ــري،  ــب احلج ــم هدي ــوم غان ــر نج 81- ينظ
الســلطة التقديريــة يف القــرار اإلداري، دراســة 
ــع،  ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ــة،  املرك مقارن

 .133 ص   ،2019 ط1، 
ســنتن  األرايض  يف  القانونيــة  املــدة   -82
متوالتــن أو ثــالث ســنوات بالنســبة لالرايض 

التــي تــزرع بشــكل متنــاوب) نــر ونــر( 
ــم  ــامت رق ــن التعلي ــادة ) األوىل( م ــب امل حس
)9( لســنة 1988، أمــا يف البســاتن فاملــدة 
ســنتن متواليتــن حســب الفقــرة )األوىل( مــن 
املــادة )األوىل ( مــن التعليــامت رقــم )10( 

لســنة 1988.
العبيــدي،  عبــد  عــي  ضيــاء  ينظــر   -83
كذلــك  وينظــر  ســابق،ص308،  مصــدر 
الفقــرة )األوىل( مــن املــادة )الثانيــة( مــن 

.1988 لســنة   )9( رقــم  التعليــامت 
ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الرابع ــر امل 84- ينظ
املــادة  ويقابلهــا   ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثالث

.1988
املــادة  )الرابعــة( مــن  الفقــرة  ينظــر   -85
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
1988، ويقابلهــا الفقــرة )الرابعــة( مــن املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الثالث

.1988
86- ينظــر الفقــرة )الســابعة( مــن املــادة 
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
الفقــرة )الامســة( مــن  1988، ويقابلهــا 
ــم )10(  ــامت رق ــن التعلي ــة ( م ــادة )الثالث امل

.1988 لســنة 
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -87
ــنة  ــم )9( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الامس
1988، ويقابلهــا  الفقــرة )األوىل( مــن املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع
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.1988
88- ينظــر الفقرتــن )2( و)3( مــن املــادة 
 ،)9( رقــم  التعليــامت  مــن  )الامســة( 
املــادة  مــن  و)3(   )2( الفقرتــن  ويقابلهــا 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الرابع

.1 9 8 8
89- ينظــر املــادة )السادســة( مــن التعليــامت 
املــادة  ويقابلهــا   ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الامس

.1988
األرايض  إنَّ  إىل  اإلشــارة  وجتــدر   -90
ــام  ــة، بين ــم وزارة املالي ــجل باس ــة تس املحلول

تــدار مــن قبــل وزارة الزراعــة.
91-  ينظــر الطعــن )2360(،  لســنة31 ق 
إداريــة عليــا، جلســة 1988/5/7،  نقــال 
ــيط اإلداري يف  ــاغ،  الوس ــف الصب ــن رشي ع
موســوعة املســؤولية اإلداريــة، 2015، ص 
ــم)  ــن رق ــر الطع ــك ينظ 238-239. وكذل
1463(، لســنة 33 القضائيــة، جملــس الدولــة 
- املكتــب الفنــي - جمموعــة املبــادئ القانونيــة 
التــي قررهتــا املحكمــة اإلداريــة العليــا، الســنة 
37 - العــدد األول، ســنة 1991 – 1992، 

ص5.
92- تنــص الفقــرة )الثالثــة( مــن املــادة )23( 
ــى  ــذ ع ــي الناف ــالح الزراع ــون اإلص ــن قان م
انــه:« تســجل كافــة األرايض املوزعــة مفوضــة 

بالطابــو ...«.
ــادة  ــن امل ــا/ا/2( م ــرة )ثالث ــر الفق 93- ينظ

ــنة  ــم )132( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثاني
.1976

خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -94
الثقافــة  دار  اإلداريــة،   العقــود  اجلبــوري، 
للنــرش والتوزيــع، األردن، 2010، ص29.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -95
)الامســة( مــن القــرار رقــم )44( لســنة 
ــدة  ــة املزاي ــد طريق ــه: » تعتم ــى ان 1997 ع
وفــق اإلجــراءات املرســومة هلــا بموجــب 
قانــون بيــع وإجيــار أمــوال الدولــة رقــم )32( 
لســنة 1986 عــى األرايض املؤجــرة وفــق 
ــد  ــنة 1983عن ــم  )35( لس ــون ذي الرق القان
األخــالل  بســبب  إجيارهــا  عقــود  فســخ 
ــازل  ــة أو تن ــة أو العقدي ــات القانوني بااللتزام

املتعاقــد عنهــا برغبتــه إىل الدولــة ».
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -96
)الثانيــة( مــن القانــون )24( لســنة 2013 
ــق  ــون إىل حتقي ــذا القان ــعى ه ــه: »يس ــى ان ع
هتيئــة  أوالـ   اآلتيــة:  بالوســائل  أهدافــه 
مســاحات األرايض الزراعيــة الالزمــة وحتديد 
ــة  ــدة العلني مواقعهــا واإلعــالن عنهــا يف املزاي
بــن املشــمولن باملــادة )1( مــن هــذا  القانــون 
ــار  ــع وإجي ــون بي ــكام قان ــق أح ــا وف إلجياره
أمــوال الدولــة رقــم )32( لســنة 1986 أو أي 
ــة  ــالل مديري ــن خ ــه م ــل حمل ــر حي ــون آخ قان
الزراعــة يف اإلقليــم واملحافظــة غــر املنتظمــة 

ــم«. يف إقلي
خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -97
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.12 ص  الســابق،  املصــدر  اجلبــوري، 
خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -98

.35 ص  الســابق،  املصــدر  اجلبــوري، 
99- وتأكــد ذلــك يف بعــض القوانــن املنظمــة 
ــباب  ــاء باألس ــا ج ــا م ــار،  ومنه ــود اإلجي لعق
رقــم  الزراعــي  التفــرغ  لقانــون  املوجبــة 
)24( لســنة 2013، إذ نصــت عــى انــه: » 
لغــرض حتقيــق التنميــة الزراعيــة بشــقيها 
ــة  ــاليب الزراع ــرش أس ــواين ون ــايت واحلي النب
احلديثــة وتطويــر القــدرة اإلنتاجيــة لــالرايض 
الزراعيــة، وإلجيــاد فــرص عمــل متطــورة 
الزراعيــن  الرجيــن  مــن  املعينــن  لغــر 
الــاص  القطــاع  ومســامهة  والبيطريــن 
بتطويــر القطــاع الزراعــي وتوظيــف الــرات 
األرايض  عــى  عمليــا  وتطبيقهــا  العلميــة 
الزراعيــة بــام حيقــق تطويــر الزراعــة يف العــراق 

رشع هــذا القانــون«.
100- تــراوح القيمــة املقــدرة لبــدل اإلجيــار 
ــن  ــد م ــة املع ــة الفني ــج املصفوف ــق برنام وف
ــة  ــتثامرات الزراعي ــة لالس ــة العام ــل اهليئ قب
مــن )1500 - 6000( دينــار عراقــي للدونــم 
الواحــد ســنويا بالنســبة لعقــود القانــون )35( 
لســنة 1983 وذلــك قبــل أجــراء املزايــدة وال 
يرتفــع الســعر املقــدر عــى الضعــف يف اغلــب 
األحــوال إال مــا نــدر،  واهلــدف مــن املزايــدة 
باألصــل هــو حلحلــة املنازعــات عــى األرض 

وليــس اهلــدف رفــع الســعر.
101- كالعقــود املرمــة وفــق التعليــامت رقــم 

)6( لســنة 1970 الصــادرة بموجــب القانــون 
رقــم )117( لســنة 1970.

102- تنــص املــادة )السادســة( مــن القانــون 
ــوىل وزارة  ــه: » تت ــى ان ــنة 1983 ع )35( لس
ــى  ــة ع ــي الرقاب ــالح الزراع ــة واإلص الزراع
الــرشكات واألفــراد املســتأجرين بمقتــى 
أحــكام هــذا القانــون بــام ال خيــل بااللتزامــات 

ــة ». العقدي
قانــون  مــن   )14( املــادة  ينظــر   -103
اإلصــالح الزراعــي املــرصي رقــم )178( 

.1952 لســنة 
العمــرويس،   أنــور  ذلــك  يف  ينظــر   -104

ص58. ســابق،  مصــدر 
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -105
الزراعــي  اإلصــالح  قانــون  مــن   )23(
ــة  ــجل األرض املوزع ــه:  » تس ــى ان ــذ ع الناف
بموجــب أحــكام املادتــن 18 و19 مــن هــذا 
ــة  ــا الدرج ــرار توزيعه ــب ق ــون املكتس القان
النهائيــة باســم املــوزع عليــه بعــد مــرور 
مخســة ســنوات عــى اســتالمه هلــا بقــرار مــن 

املجلــس ».
106- ينظــر نــص الفقــرة )الثالثــة ( مــن 
ــي  ــالح الزراع ــون اإلص ــن قان ــادة )23( م امل

ــذ.  الناف
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -107
ــم  ــي رق ــالح الزراع ــون اإلص ــن قان )24( م
ــى  ــب ع ــه: »جي ــى ان ــنة 1970ع )117( لس
املــوزع عليــه أْن يلتــزم بــام يي:1-القيــام 
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وغرســها  عليــه  املوزعــة  األرض  بزراعــة 
ــا  ــب كل م ــا وجتن ــة هب ــة الواجب ــذل العناي وب

يضعــف كفاءهتــا اإلنتاجيــة ....«.
108- ينظــر املــادة )33( مــن التعليــامت رقــم 
)4( لســنة 1970 الصــادرة بموجــب أحــكام 

قانــون اإلصــالح الزراعــي النافــذ.
ــكام  ــي، أح ــل العجي ــة هام ــر لفت 109- ينظ
ــابق،   ــدر س ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي دع

.207 ص 
ــادة  ــن امل ــرات )1و2و3( م ــر الفق 110- ينظ
)34( مــن التعليــامت رقــم )4( لســنة 1970 
الصــادرة بموجــب أحــكام قانــون اإلصــالح 

الزراعــي النافــذ.
ــة،  ــة مدني ــم )1342( /هيئ ــرار رق 111- الق
)غــر   2019/5/17 يف   2019 عــام 
ــي،  ــل العجي ــة هام ــن لفت ــال ع ــور(، نق منش
ــدر  ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي ــكام دع أح

.208-207 ص  ســابق،  
112- ينظــر الفقــرة )ا( مــن املــادة )37( مــن 
ــادرة  ــنة 1970 الص ــم )4(لس ــامت رق التعلي
بموجــب أحــكام قانــون اإلصــالح الزراعــي 

النافــذ.
ــكام  ــي، أح ــل العجي ــة هام ــر لفت 113- ينظ
ــابق،   ــدر س ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي دع

.211-210 ص 
114- تــم اإلشــارة إىل تفاصيــل تشــكيل 
ــوع  ــن موض ــث ع ــد احلدي ــة عن ــذه اللجن ه

اإلداري. الرصــد 

ــادة  ــن امل ــة( م ــرة )الرابع ــص الفق 115-  تن
ــه:  ــى ان ــامت ع ــذه التعلي ــن ه ــة(  م )السادس
ــار األرايض  ــود إجي ــخ عق ــة بفس ــوم اللجن »تق
اذا تبــن هلــا إنَّ املســتأجر ال تتوفــر فيــه رشوط 
التعاقــد أو أخــل بــرشوط العقــد أو بالتزاماتــه 
القانونيــة وهلــا تعديــل العقــود اذا اقتــى 

ــك«. ــر ذل األم
116- ينظــر ضيــاء عبــد عــي العبيــدي، 
مصــدر ســابق، ص 254، وينظــر كذلــك 
الفقــرة )الامســة( مــن املــادة )السادســة( مــن 

التعليــامت رقــم )6( لســنة 1970.  
ــا(  ــن البند)ثالث ــرة)ب( م ــص الفق 117- تن
ــى  ــنة 1984 ع ــم )178( لس ــرار رق ــن الق م
ــي  ــالح الزراع ــة واإلص ــر الزراع ــه: »لوزي ان
خالــف  اذا  تعويــض،  دون  العقــد  الغــاء 
املســتأجر رشوط العقــد وختلــف عــن اإليفــاء 

ــة«. ــه القانوني بالتزامات
118- صــدر حديثــا تعديــل هلــذه التعليــامت 
وهــو التعديــل الســادس ذو العــدد)1( لســنة 
2018 املنشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد 

.2018/10/8 يف   )4510(
 ( املــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  ينظــر   -119
الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )88( لســنة 

املعدلــة.  1984
120- ينظــر الفقــرة )ج( مــن املــادة ) الثامنــة( 
 1984 لســنة   )88( رقــم  التعليــامت  مــن 

ــة. املعدل
121- ينظــر الفقــرة )ج( مــن املــادة )12( 
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ــة،   ــنة 1984 املعدل ــامت)88( لس ــن التعلي م
مــن   ) )الثالثــة  املــادة  بموجــب  املضافــة 

التعليــامت رقــم )7( لســنة 1988.
ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الثالث ــر امل 122- ينظ
ــامت  ــة للتعلي ــنة 1988، املعدل ــم )7( لس رق

ــة. ــنة 1984 املعدل ــم )88( لس رق
ــن  ــرات )ا( و)ب( و )ج( م ــر الفق 123- ينظ
ــنة  ــامت )88( لس ــن التعلي ــة( م ــادة ) الثامن امل
ــادة )12(  ــن امل ــرة )ا( م ــة والفق 1984 املعدل
ــامت  ــة بالتعلي ــامت، املضاف ــس التعلي ــن نف م

ــنة 1988. ــم )7( لس رق
124- ينظــر عــواد حســن ياســن العبيــدي، 
الزراعيــة  األرايض  إجيــار  رشح  يف  الوجيــز 
واملزارعــة يف القانــون املــدين والترشيعــات 
وينظــر   . الزراعيــة، مصــدر ســابق، 132 
كذلــك  املــادة )السادســة( مــن القانــون )35( 

لســنة 1983 .
ــون  ــن القان ــابعة( م ــادة )الس ــر امل 125- ينظ

)35( لســنة 1983.
ــن  ــع الرجي ــة م ــود املرم ــي العق 126- وه

ــن . ــن والبيطري الزراعي
الفقــرة  اللجنــة  تشــكيل  يف  ينظــر   -127
ــون  ــن القان ــة( م ــادة )الرابع ــن امل )األوىل( م

.2013 لســنة   )24(
128- ينظــر الفقــرة )الثانيــة ( مــن املــادة 
ــنة 2013. ــون )24( لس ــن القان ــة( م )الرابع
احللــو،  راغــب  ماجــد  د.  ينظــر   -129
املطبوعــات  دار  اإلداري،  القضــاء 

.325 1985،ص اجلامعية،االســكندرية،
العبيــدي،  حســن  ضامــن  ينظــر   -130
ذات  اإلداريــة  واللجــان  املجالــس 
ــالة  ــراق، رس ــي يف الع ــاص القضائ االختص
ــة القانــون/ جامعــة  ماجســتر مقدمــة إىل كلي

1984،ص167. بغــداد، 
131- ينظــر د. غــازي فيصــل مهــدي و د 
ــاء اإلداري، دار  ــد، القض ــل عبي ــان عاج عدن
الوثائــق والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة، بغــداد، 

ص145.
132- ينظــر عــواد حســن ياســن العبيــدي، 
الزراعيــة  األرايض  إجيــار  رشح  يف  الوجيــز 
واملزارعــة يف القانــون املــدين والترشيعــات 

الزراعيــة، مصــدر ســابق، 184-183.
و  فيصــل مهــدي  د. غــازي  ينظــر   -133
ــاء اإلداري،  ــد، القض ــل عبي ــان عاج د. عدن

ص159. الســابق،  املصــدر 
134- قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة ، ذو 
املدنية/2020)غــر  العــدد )967(/اهليئــة 

ــور(. منش
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قائمة املصادر:
أوالً- معاجم اللغة 

كــرم البســتاين و آخــرون، القامــوس - 1
املنجــد يف اللغــة.  

حممــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضل، - 2
مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري، لســان 
ــادر،  ــع ، ط3، دار ص ــد الراب ــرب، املجل الع

ــروت ، 1414ه. ب
ثانيًا- الكتب القانونية 

قانــون . 1 رشح  العمــرويس،  أنــور 
لســنة   )178( رقــم  الزراعــي  اإلصــالح 
ــع  ــث للطب ــر احلدي ــدل، دار الفك 1952 املع

.1963 لنــرش، وا
الوجيــز يف . 2 الســالم،  د. ســعيد عبــد 

أحــكام إجيــار األرايض الزراعيــة، ط1، بــدون 
ــرش، 2005. ــكان ن م

ــارك، رشح . 3 ــم مب ــد الكري ــعيد عب د. س
القانــون املــدين العراقــي، دار احلريــة للطباعــة 

ــرش، 1973. والن
ــكام األرايض . 4 ــدر، أح ــارص حي ــاكر ن ش

مطبعــة  ط1،  املنقولــة،  الغــر  واألمــوال 
.1947 بغــداد،  االعتــامد، 

ــيط اإلداري يف . 5 ــاغ، الوس ــف الصب رشي
موســوعة املســؤولية اإلداريــة، بــال مــكان 

طبــع، 2015.
التجريــف . 6 أحــكام  كامــل،  رشيــف 

والبنــاء عــى األرض الزراعيــة، بــدون مــكان 
نــرش أو طبــع، 1983.

ضيــاء عــي عبــد العبيــدي، املرشــد . 7
دار  الزراعــي،  الــوايف إلحــكام اإلصــالح 

بغــداد،2017. والوثائــق،  الكتــب 
يف . 8 العــزاوي،  ويل  أمحــد  عدنــان  د. 

ــل  ــة املوص ــع جامع ــي ، مطاب ــون الزراع القان
.  1990  ،

الترصفــات . 9 الدفاعــي،  حمســن  عــي 
العقاريــة وإجراءاهتــا، ط1، املكتبــة القانونيــة، 
ــروت، 2019. ــك، ب ــة العات ــداد، ورشك بغ

يف . 10 الوجيــز  ياســن،  حســن  عــواد 
رشح إجيــار األرايض الزراعيــة واملزارعــة يف 
ــة، دار  ــات الزراعي ــدين والترشيع ــون امل القان

.2015 بــروت،  الســنهوري، 
عدنــان . 11 د.  و  مهــدي  فيصــل  غــازي 

ــق  ــاء اإلداري، دار الوثائ ــد، القض ــل عبي عاج
والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة، بغــداد. 

ــي، أحــكام دعــاوى . 12 ــة هامــل العجي لفت
الســنهوري،  دار  ط2،  الزراعيــة،  األرايض 

.2020 بــروت، 
ــوق . 13 ــاء احلق ــي، إطف ــل العجي ــة هام لفت

ــد  ــون توحي ــوء قان ــة يف ض ــة، دراس الترصفي
أصنــاف أرايض الدولــة رقــم )53( لســنة 
 )12( رقــم  االســتمالك  وقانــون   1976
لســنة 1981، ط2، املكتبــة القانونيــة، بغــداد، 

.  2012
القضــاء . 14 احللــو،  راغــب  ماجــد  د. 

اجلامعيــة،  املطبوعــات  دار  اإلداري، 
 .1985 اإلســكندرية، 
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حمســن عبــد احلميــد البيــه، القانــون . 15
الزراعــي ومحايــة البيئــة الزراعيــة، مكتبــة 

.2006 القاهــرة،  اجلديــدة،  اجلــالء 
د. حممــد أبــو زيــد حممــد عــي، القضــاء . 16

للطباعــة  الطوبجــي  مؤسســة  اإلداري، 
 .2008-2007 القاهــرة،  والنــرش، 

أصــول . 17 منصــور،  حســن  حممــد  د. 
املعــارف،  منشــأة  الزراعــي،  القانــون 

.1 9 9 6 ، ية ر ســكند ال ا
القانــون . 18 الشــوا،  ســامي  حممــد  د. 

العربيــة،  النهضــة  دار  اجلزائــي،  اإلداري 
 .1996 القاهــرة، 

التجريــف . 19 البكــري،  عزمــي  حممــد 
والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض 
الزراعيــة، ط4، دار الثقافــة للطباعــة والنــرش، 

.1989
القانــون 02.  ســعد،  إبراهيــم  نبيــل  د.   

.1985 املعــارف،  منشــأة  الزراعــي، 
نجــوم غانــم هديــب احلجــري، الســلطة . 21

التقديريــة يف القــرار اإلداري، دراســة مقارنــة، 
ط1، املركــز العريب للنــرش والتوزيــع، 2019.

ثانيًا- الرسائل واالطاريح
ــة - 1 ــة اجلنائي ــن، احلامي ــان أم ــر رمض ثام

ــة(،  ــة مقارن ــة األرايض الزراعية،)دراس مللكي
رســالة ماجســتر مقدمــة إىل جملــس ُكلّيــة 

القانــون/ جامعــة بابــل، 2014.
ــة األرايض - 2 ــر، محاي ــامي بري ــاض س ري

بالتعــدي  عليهــا  التجــاوز  مــن  الزراعيــة 

ــة  ــالة مقدم ــة، رس ــة مقارن ــت، دراس والتفتي
إىل جملــس كليــة احلقــوق / جامعــة النهريــن، 

.2017
املجالــس - 3 العبيــدي،  حســن  ضامــن 

االختصــاص  ذات  اإلداريــة  واللجــان 
القضائــي يف العــراق، رســالة ماجســتر مقدمة 
إىل كليــة القانــون /جامعــة بغــداد،1984.

ــمري، - 4 ــى الش ــلطان عيس ــم س ــد نج حمم
ــة »دراســة  حــق التــرصف يف األرايض األمري
مقارنــة«، رســالة مقدمــة إىل جملــس كليــة 

ــالء،2017. ــة كرب ــون / جامع القان

ثالثًا-القوانني والقرارات 
القوانني  أ-   

القوانني العراقية  •  
 )40( رقــم  العراقــي  املــدين  القانــون   .1

النافــذ. املعــدل   1951 لســنة 
ــم )30(  ــي رق ــالح الزراع ــون اإلص قان  .2

)امللغــى(.  1958 لســنة 
قانــون اإلصــالح الزراعــي رقــم )117(   .3

ــذ. ــنة 1970 الناف لس
ــم  ــاف األرايض رق ــد أصن ــون توحي قان  .4

.  1976 لســنة   )53(
قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم   .5

النافــذ.  1978 لســنة   )71(
قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم   .6

النافــذ.  1978 لســنة   )71(
قانــون االســتمالك رقــم )14( لســنة   .7

1980النافــذ. 
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ــراد  ــة لأف ــون إجيــار األرايض الزراعي قان  .8
والــرشكات رقــم )35( لســنة 1983 النافــذ.
قانــون متليــك حــق التــرصف للخرجيــن   .9
لســنة   )24( رقــم  والبيطريــن  الزراعيــن 

.  2013

القوانني املرصية   •
قانــون اإلصــالح الزراعــي رقــم )178(   .1

ــدل. ــنة 1952 املع لس
قانــون الزراعــة رقــم )53( لســنة 1966   .2

ــدل. املع

القرارات  ب- 
القرارات العراقية   .1

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .1
)269 ( لســنة 1970 )امللغــى(. 

ــم  ــورة املنحــل رق ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .2
1978 لســنة   )854(

ــم  ــورة املنحــل رق ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .3
1987 لســنة   )359(

ــم  ــورة املنحــل رق ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .4
.1997 لســنة   )44(

ــم  ــورة املنحــل رق ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .5
.2001 لســنة   )133(

• القرارات املرصية•
القــرار الــوزاري الصــادر عــن وزيــر   .1
لســنة   )1167( رقــم  املــرصي  الزراعــة 

.1 9 9 2

رابعا- األنظمة والتعليامت 
ــأن - 1 ــنة 1970 بش ــم )4( لس ــامت رق التعلي

ــة.  ــع األرايض الزراعي ــة توزي ــم عملي تنظي
ــأن - 2 ــنة 1970 بش ــم )6( لس ــامت رق التعلي

ــا. ــتوىل عليه إدارة األرايض املس
3 - 1973 لســنة   )62( رقــم  التعليــامت 

)امللغــاة(. 
التعليــامت )132( لســنة 1976 بشــأن - 4

قانــون توحيــد أصنــاف األرايض.
لســنة - 5  )78( رقــم  التعليــامت 

األرايض  إجيــار  بشــأن  1983)املعدلــة( 
والــرشكات. لأفــراد  الزراعيــة 

التعليــامت رقــم )88( لســنة 1984 بشــأن - 6
إنشــاء مشــاريع تربيــة الدجــاج إلنتــاج بيــض 

املائــدة.
ــأن - 7 ــنة 1988 بش ــم )9( لس ــامت رق التعلي

ــة. ــة املروك ــل األرايض الزراعي ح
التعليــامت رقــم )10( لســنة 1988 بشــأن - 8

حــل البســاتن املهملــة.
9 - 1990 لســنة   )5( رقــم  التعليــامت 

لســنة   )367( القــرار  بشــأن  )امللغــاة( 
. ) مللغــى ا (1 9 9 0

10 - 1991 لســنة   )8( رقــم  التعليــامت 
لســنة   )367( القــرار  بشــأن  )امللغــاة( 

. ) مللغــى ا (1 9 9 0
التعليامت رقم )1( لسنة 2018.- 11
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القضائيــة  املجموعــات  خامســا- 
نيــة  نو لقا ا و

رشيــف الصبــاغ،  الوســيط اإلداري يف   -1
.2015 اإلداريــة،  املســؤولية  موســوعة 

جملــس الدولــة املــرصي- املكتــب الفنــي   -2
ــا  ــي قررهت ــة الت ــادئ القانوني ــة املب - جمموع
املحكمــة اإلداريــة العليــا، الســنة 37 - العــدد 

األول، ســنة 1991 – 1992.
جملــس الدولــة املــرصي ، املكتــب الفنــي،    -3
قررهتــا  التــي  القانونيــة  املبــادئ  جمموعــة 

املحكمــة اإلداريــة، الســنة 38، ج1.

سادسا - األحكام القضائية 
يف  . 1 املرصيــة  اإلداريــة  املحكمــة  حكــم 

ــا،  ــة علي ــنة31 ق إداري ــن )2360(،  لس الطع
منشــور(.  (  1988/5/7 جلســة 

حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــرص يف . 2
ــة  ــنة 35 ق، جلس ــم )3084(، لس ــن رق الطع
موقــع  عــى  منشــور  19_ينايــر_1993 
بوابــة مــرص للقانــون والقضــاء وعــى املوقــع 
اإللكــروين،  net.laweg.www،  تاريــخ 

ــارة 2021/2/20. ــر زي اخ
قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة ، ذو العــدد . 3

)967(/اهليئــة املدنية/2020)غــر منشــور(.

سابعا الصحف 
جريدة الوقائع العراقية
جريدة الوقائع املرصية 
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Abstract

Because agricultural land is of great 

importance in all countries due to its role 

in human life in economic and social terms، 

therefore legislation، including Iraq and Egypt، 

is keen to restrict the actions of individuals، 

so it has to be exploited for purposes 

consistent with its nature، i.e. cultivating it 

and not leaving it without legitimate excuse، 

and to ensure that legislation gives powers to 

the administration to control the actions of 

individuals، as the administration exercises 

its supervisory role by monitoring the 

abandoned land and alerting its owners to 

the need to exploit them and otherwise the 

necessary punishment is imposed. This varies 

according to the legislation، in Egypt it has 

been sanctioned by criminal sanctions، yet 

the administration contributes to notifying 

the competent courts، while the Iraqi 

legislator adopted the administrative penalty، 

which is the dissolution of the land، whether 

it is owned by the persons or burdened with 

the rights of the persons، the cancellation of 

the distribution for the distributed land، and 

the avoidance of contracts for agricultural 

contracts to which the administration is a 

party.


