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 :الممخص
تيدف الدراسة الى معرفة انظمة الحيازات الزراعية وادارتيا في منطقة 
الدراسة ، وقد اتضح من خالل الدراسة ان ىناك تباين بين مساحة 

الزراعية المؤجرة، اذ بمغت  الحيازات الزراعية الممموكة ومساحة الحيازات
( دونم بينما بمغت مساحة 52876مساحة الحيازات الزراعية الممموكة )

( دونم ، وظير من خالل التطرق 121095الحيازات الزراعية المؤجرة )
إلى موضوع إدارة الحيازة الزراعية ، ان اإلدارة المباشرة لمحيازات الزراعية 

اعداد الحيازات الزراعية الكمي %( من مجموع  96.40بمغت نسبتيا )
( حيازة ، ثم تمييا الحيازات  8511( حيازة ، أي )  8829البالغة ) 

 المدارة بالوكالة أو المشاركة وبنسبة 
( حيازة. تعد قضية الحيازة الزراعية وكيفية  318%( وبعدد )  3.60) 

عال استثمارىا وأنظمتيا وخصائصيا الفنية من العوامل التي ليا تأثير ف
عمى األنشطة الزراعية فييا السيما إذا عممنا أنيا تمتد عمى مساحة كبيرة 

 .( دونم174113تصل إلى )
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Abstract: 

The study aims to know the joining of agricultural 

holdings and their management in the study area, and it 

became clear through the study that there is a 

discrepancy between the area of owned agricultural 

holdings and the area of leased agricultural holdings, as 

the area of owned agricultural holdings reached (52876) 

Acres, while the area of leased agricultural holdings 

reached (121095) Acres. And it appeared, by addressing 

the issue of agricultural tenure management, that direct 

management of agricultural holdings accounted for 

(96.40%) of the total number of agricultural holdings 

amounting to (8829) holdings, i.e. (8511) holdings. Then 

followed by the holdings managed by proxy or 

musharakah, at a rate of (3.60%) and the number of 

(318) holdings. The issue of agricultural holding, how it 

is invested, its systems and technical characteristics, are 

among the factors that have an effective impact on 

agricultural activities in it, especially if we know that it 

extends over a large area of up to (174113)Acres. 
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 المقدمة
أولت أىمية كبيرة لمقطاع الزراعي ، السيما فيما تعد منطقة الدراسة من المناطق التي 

يتعمق بتنظيم شؤون الحيازة الزراعية باعتبارىا الركن االساسي لإلنتاج الزراعي بأقسامو 
المختمفة ، ودراسة جانب معين من القطاع الزراعي يمكن أن تسمط الضوء عمى الخصائص 

لزراعية المستدامة في منطقة الدراسة ، التي يمكننا السير عمييا في عممية التخطيط لمتنمية ا
دارتيا وكذلك استثمارىا ىو من العوامل  ومسألة الخصائص الممكية ألنظمة الحيازة الزراعية وا 

 التي ليا تأثير فعال عمى األنشطة الزراعية فييا .
ىل يوجد تعدد لنظم الحيازات الزراعية في ريف قضاء الرمادي مشكمة الدراسة : 

 الحيازات الزراعية اثر عمى المساحات المزروعة ؟ وىل لتعدد نظم
يوجد ىناك تعدد لنظم الحيازات الزراعية . وليا اثر عمى المساحات فرضية البحث : 

المزروعة وتتمثل في القوانين والقرارات النافذة والمعتمدة والتي صدرت خالل مراحل تأريخيو 
 والمساحة .لتنظيم حيازة االراضي الزراعية من اذ الممكية 

 حدود الدراسة : 
الحدود المكانية : يقع قضاء الرمادي في الجزء األوسط من العراق . ويبعد عن العاصمة  -1

( ويحتل القضاء الجزء الشرقي من  1( كما في خريطة رقم )  0کم 100بغداد مسافة ) 
 محافظة األنبار ويشغل موقعا عمى جانبي نير الفرات ويحده من جية الشمال بحيرة
الثرثار وقضاء ىيت ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب قضاء الرطبة ومن الشرق 

شماال °( 33.19.00° , 33.32.00)قضاء الخالدية ويقع فمكيا بين دائرتي عرض 
(  6733وتبمغ مساحة القضاء )  .شرقا°( 42.56.00° , 43.29.00وخطي طول )

. وتبمغ مساحة ريف قضاء الرمادي  0کم( 137808من مساحة المحافظة البالغة ) 0کم
 ، أي من المساحة الكمية لمقضاء . 0كم(  841)

( وذلك بيدف التقصي والتتبع 0202الحدود الزمانية : ينحصر زمن الدراسة لعام ) -0
 والمقارنة بما يخدم الدراسة .
 ( موقع قضاء الرمادي من العراق و االنبار1خريطة )



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)0659 ) 
 

 
 1:1222222المائية الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية،   مقياس . وزارة الموارد 1المصدر:

 0212لسنة 
 1:122222. وزارة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة، خريطة مقاطعات قضاء الرمادي،   مقياس 0

 0222لسنة 
 الخصائص الممكية لنظم الحيازة الزراعية ادارتها في ريف قضاء الرمادي

 ر االول :المحو 
توجد عدة انظمة لمحيازة الزراعية في ريف قضاء الرمادي وتتمثل ىذه األنظمة بما 

 يأتي : 
 

 :اوال :  الحيازات الزراعية الممموكة 
( من القانون 1048يعبر عنيا باألمالك يعني بيا األراضي المتضمنة بالمادة ) 

، التي من حق المالك التصرف فيما يممكو اي ان لو رقابتيا وحقوقيا كافة  ( 1)المدني العراقي 
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عرفت الممكية بانيا )الممك التام الذي من شأنو أن يتصرف بو المالك تصرفًا مكمفًا فيما يممكو 
عينًا ومنفعة واستغالاًل فينتفع بالعين الممموكة وبغمتيا وثمارىا ونتاجيا ويتصرف بعينيا بجميع 

. وتختمف الممكية عن الحيازة اذ ان المقصود بالممكية سمطة مباشرة (0)ت المباشرة( التصرفا
يمارسيا المالك ولو حق دائم وحق التصرف بيا والممكية حق مقصور عمى المالك اما الحيازة 
فيي السيطرة عمى الشيء والحيازة ليست حق دائم وانما حق االستعمال واالستغالل دون 

( من القانون المدني العراقي ان 1169ر ايضًا في سمطات المادة )وقد صد( . 3)تصرف 
لمحاكم في األراضي األميرية ان يستفيد بيا ىي وزوائدىا، وأن يزرع االشجار أو ان يعتمدىا 
بستانًا او حديقة أو مرعى ، أو ان يشيد فييا المساكن والدكاكين والمعامل لألىداف الزراعية ، 

ان ينتفع بترابيا وان يبيع احجارىا ورماليا، كما ان لو أن يستأجرىا وأن ولو ان يقتمع اشجارىا و 
يغتنميا وأن يتعامل في حقو عمييا في حدود القانون. كما ان لمحاكم تقسيم األرض أو 
تجميعيا ، أو إخراجيا مع مراعاة أحكام القوانين والتعميمات الصادرة بموجبيا وذلك وفقًا لما 

( . 1967لعام  53ة من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم جاء في )المادة الثاني
وفضاًل عن ذلك فإنَّ لمممتمك حق التصرف و ترسيخ حقوق مغارسو ، ولو الحق بمطمب أزالو 

 . (4)التفشي أو إصالح جنس األرض 
مالك األرض بأنو )المالك  1970( لعام 117عرف قانون االصالح الزراعي رقم )

ممكًا صرفًا وصاحب حق التصرف في األرض المفوضة بالطابو  في األرض الممموكة
 الممنوحة بالمزمة( .

( ان الحيازات الزراعية الممتمكة بمغت مساحتيا 0( والخريطة )1يظير من الجدول ) 
%( من مجموع مساحة الحيازات الزراعية الكمي في 30.37( دونم ، أي بنسبة )52876)

لحيازات الزراعية الممموكة في ريف قضاء الرمادي ريف قضاء الرمادي. تختمف مساحة ا
بشكل واضح، وقد وجد أن أكبر مساحة لمحيازة الزراعية الممموكة تقع في مقاطعة السورة 

( دونم ، وأقل مساحة كانت في مقاطعة الصياالت بمساحة 3308والصوفية  بمساحة )
 ( دونم . اذ قسمت الى ثالث فئات .825)

لفئة التي تكون فييا مساحة الحيازات الزراعية الممموكة قميمة : وىي ا الفئة االولى
والتي تضم المقاطعات التالية )الصياالت ، الطرابشة ، البوعمي الجاسم ، زغيب والباىت ، 

 ( دونم. 825.0 – 1355.0الفسكانة ، تل الرعيان ( والتي تتراوح مساحتيا ما بين )
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( دونم 1355.1 - 2020.0مساحتيا ما بين ): وىي الفئة التي تتراوح  الفئة الثانية
والتي تكون المساحة الحيازات الزراعية الممموكة فييا متوسطة والتي تظم المقاطعات التالية 
)مشييد والدشة ، الموح ، الزوية وسطيح ، الجريشية ، الحامضية ، قريشان ، ابو عريش ، 

 طاش العزيزية (. 
قاطعات التالية ) زويغير ، البوذياب ، ابو طيبان ، : وتظم ىذه الفئة الم الفئة الثالثة

البو عبيد، الكطنية، طوي ، الزوية ، البوعساف ، الطالعة ، زنكورة ، الدوار ، السورة 
صوفية(، والتي تكون فييا مساحة الحيازات الزراعية مرتفعة ، حيت تتراوح مساحة الحيازات 

 ( دونم.2010.1 – 3308.0ما بين )
لمحيازات الزراعية الممموكة في كل مقاطعة . يبين في  ىمية النسبيةوسنتناول األ

 ( االىمية النسبة لمساحة الحيازات الزراعية الممموكة ، اذ تقسم الى ثالث مراتب 1الجدول )
: وىي المرتبة التي تضم المقاطعات التالية )زنكورة ، الحامضية ،  المرتبة االولى

السورة والصوفية ، البوعساف ، البو عبيد، البوذياب ، الفسكانة ، الموح ، الكطنية ، الزوية ( 
 التي تتراوح قيمتيا ما بين 

( نالحظ صعود االىمية النسبة لممساحات الممموكة في 33.21 – 41.99 % )
 سة وىي اوسع انتشارا من المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.منطقة الدرا

: التي تشمل المقاطعات التالية ) زويغير ، الدوار ، ابو طيبان ،  المرتبة الثانية
طاش العزيزية ، الجريشة، طوي ، الطرابشة ، ابو عريش ، الطالعة ( والتي تتراوح قيمتيا ما 

 ( .27.04 – 33.20 % بين )
: والتي تمثمت بالمقاطعات التالية )الصياالت ، الزوية وسطيح ،  الثةالمرتبة الث

قريشان ، مشييد والدشة، زغيب والباىت ، تل الرعيان ، البوعمي الجاسم ( فيي اقل المراتب 
من ناحية االىمية النسبة لممساحات الممموكة مقارنة بالمساحات المؤجرة والتي تتراوح قيمتيا 

 (.15.60 – 27.03ما بين )
وفييا نرى ارتفاع األىمية النسبية لمساحة الحيازات الممموكة  في المرتبة االولى وذلك 
إلنتاجية أراضييا وتوفر المياه السطحية ، وحيازاتيا متوارثة والتي يسود فييا نمط الزراعة 

                                                 


    األهميت النسبيت للحيازاث المملوكت :  

مساحت الحيازاث السراعيت المملوكت

المساحت الكليت للحيازاث السراعيت
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و زراعة البستنة عممًا أن معظم ىذه الحيازات تبقى بأسم مالكيا األصمي وال يتم   الكثيفة
 تحويميا وذلك لصعوبة  االجراءات القانونية نظرًا لتعدد الورثة وارتفاع تكاليف التحويل .

( من قانون المدني العراقي )من حاز وىو حسن النية 1/1163فقد نصت المادة )
منقواًل أو سندًا لحاممو مستندًا في حيازتو إلى سبب صحيح ، فال تسمح عميو دعوى الممك من 

 . (5)الدليل عمى عكس ذلك( احد ، ما لم يقم 
أن االراضي الممموكة المستغمة في الزراعة، تحصل عمى أىمية أعظم من االراضي  

الزراعية المؤجرة ، من اذ الرعاية واالىتمام  بيا وأتباع التدوير الزراعية ومكافحة اآلفات 
األسوار حوليا  الزراعية واالدغال واستخدام األسمدة العضوية والنيتروجينية وتنظيفا ووضع 

فضاًل عن استخدام اآلالت والمكننة الحديثة في مختمف فترات العممية اإلنتاجية وحماية التربة 
من التممح والمحافظة عمييا، ىذا ناتج من حالة االطمئنان التي يشعر بيا الحائز ، وذلك 

 بموجب الحماية التي وضعيا  القانون لألراضي المموكة .
ازات الزراعية الممموكة ونسبتها من مجموع المساحة الكمية ( مساحة الحي1جدول )

 لمحيازات في ريف قضاء الرمادي

 المقاطعات
المساحة الكمية لمحيازات 

 الزراعية / دونم
مساحة الحيازات الزراعية 

 الممموكة / دونم
النسبة من مجموع مساحة 
 الحيازات  الزراعية الكمية %

 32.01 2465 7700 ابو طيبان
 32.52 2297 7063 زويغير
 32.43 3292 10150 الدوار

 33.24 2560 7700 الكطنية
 41.99 2929 6975 زنكورة
 28.81 2604 9038 طوي

 36.17 2487 6875 البوعبيد
 39.63 1734 4375 الحامضية

 33.71 1517 4500 الموح
 28.81 1729 6000 الجريشة

 27.04 825 3050 الصهاالت
 35.77 2415 6750 البوذياب
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المساحة الكمية لمحيازات  المقاطعات
 الزراعية / دونم

مساحة الحيازات الزراعية 
 الممموكة / دونم

النسبة من مجموع مساحة 
 الحيازات  الزراعية الكمية %

 33.21 2699 8125 الزوية
 27.21 2875 10563 الطالعة

البوعمي 
 15.6 979 6275 جاسم

 38.5 2840 7375 البوعساف
 28.25 883 3125 الطرابشة
الزوية 
 25.94 1589 6125 وسطيح
مشيهد 
 23.33 1447 6200 والدشة
السورة 

 38.91 3308 8500 والصوفية
 24.08 1789 7429 قريشان

 18.54 1355 7306 تل الرعيان
 27.53 1887 6854 ابو عريش

زغيب 
 19.1 1070 5600 والباهت
 35.37 1291 3649 الفسكانة

طاش 
 29.51 2010 6811 العزيزية
 30.37 52876 174113 المجموع

والمتابعة ، المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى: مديرية الزراعة في محافظة االنبار ، قسم التخطيط 
 . 0202بيانات غير منشورة ، 

 
 
 

 2020( لمساحة لمحيازات الممموكة في ريف قضاء الرمادي لعام 3خريطة )
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 (1المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )

 ثانيا : الحيازات الزراعية المؤجرة :  
وىي تمك الحيازات التي تكون مؤجرة وفق األنظمة والقوانين الزراعية مثل قوانين      

اإلصالح الزراعي، والتي تيدف إلى التمضية والقضاء عمى األواصر االقطاعية ، وتعيين 
الممكية الزراعية ، وتقسيم األراضي التي تكون مبالغة فييا عمى الحد األعمى  لمممكية عمى 

 جردين من األرض . الفالحين الم
( من القانون المدني العراقي عمى ذلك بقوليا )ان العقد ىو 73وقد نصت المادة )

ارتباط االيجاب الصادر من أحد العاقدين بقول اآلخر عمى وجو يثبت أثره في المعقود 
ويفيم من ( 7) ىي الحيازات التي تكون ذات فائدة معروفة بتوضيح معين لمدة معروفة  (6)عميو(

( من القانون المدني يشترط ان تكون االجرة في عقد المزارعة جزءا شائعا 805نص المادة )
اال ان النص المذكور قد عدل بقانون  (8)اي نسبة معينة من المحصول الناتج من االرض 

الذي نص عمى توزيع الناتج من المحصول عمى   1970لسنة  117االصالح الزراعي رقم 
 عناصر االنتاج .
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ف عقود االيجار لألراضي من عقد الى اخر في الريف . ففي المجتمعات تختم
المتأخرة ال يتمكن الفالح المؤجر لألرض أن يزود نفسو بعناصر اإلنتاج الالزمة من أدوات 
زراعية وبذور و راس مال، لذلك يأوي إلى المشاركة في اإلنتاج الزراعي بمطالب يمزميا 

. يعد المؤجر والمستأجر الطرفان الرئيسان في عقد اإليجار (9)العرف ويتفاىم عمييا الطرفان
النقدي ، كما يعد المزارع وصاحب األرض طرفان في عقد المزارعة . وعمى كل طرف منيما 

 حقوق والتزامات بموجب عقد إيجار رسمي  وكما يأتي :
المؤجر  : وىو الحاصل عمى األرض الزراعية سواء كان مالكًا ليا أو صاحب  -1

مر فييا ، فيو يقوم بإعداد والمنشتت والسدود وغيرىا ، التي من أىميتيا حماية األرض األ
المؤجرة من مخاطر االنجراف والفيضانات وغيرىا .)والمؤجر ىو وزارة الزراعة العراقية 

 والدوائر الزراعية التي تمثميا في المحافظات( . 
: ويقصد بالمستأجر في قانون االصالح الزراعي ، كل من أؤجر  المستأجر -0

. والمستأجر ىنا ىو الفالح أو المزارع . ومن (12)أرضًا زراعية لغرض استخداميا بنفسو  
( تبين ان مساحة الحيازات الزراعية 3( والخريطة )0خالل اخذ نظرة فاحصة عمى الجدول )

%( من مجموع المساحة 69.55ما نسبتو )( دونمًا وىي تشكل 121095المؤجرة بمغت )
( دونم، في ريف قضاء الرمادي . ان بعض 174113الكمية لمحيازات الزراعية البالغة )

المزارعين يفضمون حيازة االرض بالتممك عمى حيازة األراضي المؤجرة والسيما عندما يتوفر 
ح وأسرتو من االرض ولو لدييم االموال لشراء األرض ، وذلك الن ال يستطيع احد اخراج الفال

 الحرية الكاممة واالستغالل والتصرف فييا واتخاذ القرارات ، تقسم الى ثالث فئات:
: تضم ىذه الفئة المقاطعات التالية ) الصياالت ، الطرابشة ، الفسكانة،  الفئة االولى

منخفضة  الحامضية ، الموح ( اذ تكون مساحة الحيازات الزراعية المؤجرة في ىذه المقاطعات
 ( دونم .2225.0 – 2981.0والتي تتراوح مساحتيا ما بين )

: تكون مساحة الحيازات الزراعية المؤجرة في ىذه الفئة متوسطة والتي  الفئة الثانية
 تتراوح ما بين

( دونم ، والتي تضم المقاطعات التالية )زنكورة ، الجريشة ، 2981.1 – 5640.0)  
ساف ، الزوية وسطيح ، زغيب والباىت ، مشييد والدشة ، زويغير البوذياب ، البو عبيد، البوع
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، طاش العزيزية ، ابو عريش ، القطنية ، السورة والصوفية ، ابو طيبان ، البوعمي الجاسم ، 
 الزوية ، قريشان ( 

( 5640.1 – 7680.0 : وىي الفئة التي تتراوح مساحتيا ما بين ) الفئة الثالثة
يازات الزراعية مرتفعة ، والتي تظم المقاطعات التالية ) تل الرعيان ، دونم اذ تكون مساحة الح

 طوي ، الدوار ، الطالعة ( .
 تم تقسيميا الى ثالث مراتب: اما األىمية النسبية لمساحة الحيازات الزراعية المؤجرة

: وىي اوسع المراتب انتشارا جائت بالمركز االول والتي تضم  المرتبة االولى
التالية )الطرابشة ، ابو عريش ، الطالعة ، الصياالت ، الزوية وسطيح ، قريشان، المقاطعات 

مشييد والدشة ، زغيب والباىت ، تل الرعيان ، البوعمي الجاسم ( ، وتتراوح قيمتيا ما بين 
(84.22 – 71.55 .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لكمية لمحيازات ( مساحة الحيازات الزراعية المؤجرة ونسبتها من مجموع المساحة ا2جدول )

 في ريف قضاء الرمادي
                                                 


نسبت مساحت الحيازاث السراعيت المؤجرة = مساحت الحيازاث السراعيت المؤجرة /المساحت الكليت للحيازاث   

 100× السراعيت 
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 المقاطعات
المساحة الكمية لمحيازات 

 الزراعية / دونم
مساحة الحيازات الزراعية 

 المؤجرة / دونم
النسبة من مجموع الحيازات 

 الزراعية الكمية %

 67.89 5228 7700 ابو طيبان
 67.43 4763 7063 زويغير
 67.49 6851 10150 الدوار

 66.74 5139 7700 الكطنية
 57.82 4033 6975 زنكورة
 71.08 6425 9038 طوي

 63.79 4386 6875 البوعبيد
 60.2 2634 4375 الحامضية

 66.24 2981 4500 الموح
 71.05 4263 6000 الجريشة

 72.95 2225 3050 الصياالت
 64.01 4321 6750 البوذياب
 66.7 5420 8125 الزوية
 72.7 7680 10563 الطالعة
البوعمي 

 84.22 5285 6275 جاسم
 61.39 4528 7375 البوعساف
 71.55 2236 3125 الطرابشة
الزوية 
 73.95 4530 6125 وسطيح
مشييد 
 76.58 4748 6200 والدشة
السورة 

 60.94 5180 8500 والصوفية
 75.91 5640 7429 قريشان

 81.42 5949 7306 تل الرعيان
 72.46 4967 6854 ابو عريش
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 المقاطعات
المساحة الكمية لمحيازات 

 الزراعية / دونم
مساحة الحيازات الزراعية 

 المؤجرة / دونم
النسبة من مجموع الحيازات 

 الزراعية الكمية %

زغيب 
 80.89 4530 5600 والباىت
 64.62 2358 3649 الفسكانة
طاش 
 70.4 4795 6811 العزيزية
 69.55 121095 174113 المجموع

المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية الزراعة في محافظة االنبار ، قسم التخطيط 
 . 0202والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، 
تمثمت المقاطعات التالية )الموح ، الزوية ، القطنية ، زويغير ،  المرتبة الثانية : التي

 71.54الدوار ، ابو طيبان، طاش العزيزية ، الجريشة ، طوي ( والتي تتراوح قيمتيا ما بين )
– 66.04.) 

المرتبة الثالثة : تضم ىذه المرتبة المقاطعات التالية )زنكورة ، الحامضية ، السورة 
 66.03، البو عبيد، البوذياب ، الفسكانة ( والتي تتراوح قيمتيا ما بين )والصوفية ، البوعساف

( ان التباين في االىمية النسبة لمساحة الحيازات المؤجرة يرجع الى عدة أىميا 57.80 –
مدى توفر األراضي الزراعية والقدرة عمى استغالليا في كل مقاطعة وكذلك عمى وفرة المواد 

اإلنتاج الزراعي . فعندما تقل األىمية النسبية لممساحات الممموكة في المائية الالزمة لعممية 
 المقابل تزداد األىمية النسبية المساحة لمحيازات المؤجرة ، أي أن ىناك تناسب عكسية بينيما. 

 
 
 
 

( لمساحة الحيازات الزراعية المؤجرة في ريف قضاء الرمادي عمى 3خريطة )
 2020مستوى المقاطعات لعام 
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 ( 0المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )   
 : ثالثا : حيازات أراضي الوقف   

وىي تمك االراضي التي تتخصص الغراض خيرية ودينية فال يجوز        
وىي االراضي التي اوفق االستفادة بيا لناحية خيرية حسب السمطة  (11) مصادرتيا او بيعيا

يعد نظام  حيازة أراضي الوقف )الحيازة الدينية( نوعا آخر من نظم حيازة  (10)الشرعية 
األراضي الزراعية في ريف قضاء الرمادي ، واألراضي الموقوفة ىي األراضي التي يتطوع 
بفائدتيا اصحابيا عمى الفقراء بصفتو وجًيا من وجوه البر ، أو لمجوامع والمنظمات الدينية، 

. وقد (13)عقار الواقف عن الموقوف فال يورث وال يباع وال يرىن وينتظم عمى الوقف فناء 
 قسمت األراضي الموقوفة عمى قسمين :

الوقف الصحيح : وىي االرض التي كانت ممموكة فعال ومن ثم اوقفيا اصحابيا -1
 عمى جية معينة من الجيات الخيرية . 

لمدولة وان فوائدىا  الوقف غير الصحيح : وىي االراضي التي تبقى ممكيتيا عائدة-0
 . (14)ىي التي تخصص لألعمال الخيرية  
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أن مساحة الحيازات الزراعية التي تكون ضمن أراضي الوقف غير مشمولة بالخطط  
الزراعية والسياسات الزراعية التي تضعيا وزارة الزراعة ودوائرىا  ، فيي غير مشمولة بالسمف 

االراضي ال تدخل ضمن الخطط المعمولة لتحديد الزراعية المقدمة وفضاًل عن ذلك فإنَّ ىي 
المساحات الزراعية المحددة لزراعة المحاصيل الزراعية بأنواعيا ، وال تخصص ليا المبيدات 

 الحشرية واالسمدة الكيميائية. 
فضاًل عن ذلك فإنَّ مساحات كبيرة منيا تم تحويل صنف استخداميا من زراعي إلى 

 .(15)يا إلى وحدات سكنية سكني عن طريق تجريفيا وتحويم
( تبين ان مساحة الحيازات في األراضي الموقوفة 4( والخريطة )3ومن الجدول )

( من مجموع مساحة حيازات الوقفية في ريف قضاء 0.08%( دونم وبنسبة )142بمغت )
دونم واقل مساحة 14) )  الرمادي  اذ بمغت اكبر مساحة في مقاطعة البوذياب بمساحة قدرىا

 ( دونم. وقسمت اربع فئات :1اطعة القطنية التي بمغت )في مق
وىي الفئة التي تكون مساحة االراضي الوقف فييا منخفضة والتي  الفئة االولى :

تشمل المقاطعات التالية ) الكطنية ، البو عبيد، الموح ، تل الرعيان ، زويغير( ، والتي تتراوح 
 .( دونم 1.0 – 3.0مساحة اراضي الوقف ما بين )

وتشمل ىذه الفئة المقاطعات التالية )مشييد والدشة ، الزوية ،  الفئة الثانية :
الطرابشة ، الزوية وسطيح، طاش العزيزية ، ابو طيبان ، الدوار ، الحامضية ، البوعساف ، 
الجريشية ، الطالعة ، طوي( وتكون مساحة اراضي الوقف فييا متوسطة ، اذ تتراوح مساحة 

 ( دونم .3.1 – 9.0رض ما بين )ىذه المقاطعات أل
( 9.1 – 14.0: وتتراوح مساحة اراضي الوقف في ىذه الفئة ما بين ) الفئة الثالثة

دونم ، وتتمثل بالمقاطعات التالية ) البوعمي الجاسم ، السورة والصوفية ، زنكورة ، البوذياب (، 
 وان ىذه المقاطات تكون فييا مساحة االراضي الموقوفة مرتفعة .

فئة الرابعة : ان االراضي الموقوفة في ىذه المقاطعات غير متواجدة اذ شممت ال
 المقاطعات التالية ) الصياالت ، قريشان ، ابو عريش ، زغيب والباىت ، الفسكانة (.

 
 2020( مساحة االراضي الموقوفة في ريف قضاء الرمادي بحسب المقاطعات 3جدول )
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 المقاطعات
المساحة الكمية لمحيازات 

 الزراعية / دونم
مساحة الحيازات 

 الموقوفة
النسبة من مجموع مساحة 

 الحيازات الكمية %

 0.09 7 7700 ابو طيبان
 0.04 3 7063 زويغير
 0.06 7 10150 الدوار

 0.01 1 7700 الكطنية
 0.18 13 6975 زنكورة
 0.09 9 9038 طوي

 0.02 2 6875 البوعبيد
 0.16 7 4375 الحامضية

 0.04 2 4500 الموح
 0.13 8 6000 الجريشة

 0 0 3050 الصياالت
 0.2 14 6750 البوذياب
 0.07 6 8125 الزوية
 0.07 8 10563 الطالعة

 0.17 11 6275 البوعمي جاسم
 0.09 7 7375 البوعساف
 0.19 6 3125 الطرابشة

 0.09 6 6125 الزوية وسطيح
 0.08 5 6200 مشييد والدشة

 0.14 12 8500 السورة والصوفية
 0 0 7429 قريشان

 0.02 2 7306 تل الرعيان
 0 0 6854 ابو عريش

 0 0 5600 زغيب والباىت
 0 0 3649 الفسكانة

 0.08 6 6811 طاش العزيزية
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 المقاطعات
المساحة الكمية لمحيازات 

 الزراعية / دونم
مساحة الحيازات 

 الموقوفة
النسبة من مجموع مساحة 

 الحيازات الكمية %

 0.08 142 174113 المجموع
 المصدر : عمل الباحث باالعتمادات عمى البيانات في ىيأة الوقف السني في محافظة االنبار ، وحدة

 .0202المساحة واالراضي، بيانات غير منشورة 
 2020( مساحة االراضي الموقوفة في منطقة الدراسة وبحسب المقاطعات لعام 4خريطة )

 
 (3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )   

 المحور الثاني :
 :إدارة الحيازة الزراعية   
من خالليا اتخاذ القرارات حول االىداف  يقصد باإلدارة بأنيا العممية التي يتم 

من المعموم أنو في أية عممية  ( .16)والخطط التي يجب ان يطبقيا مالك المزرعة او مسؤوليا
إنتاجية ان ىناك تجاوب بين مقدمات تمك العممية لتتحول بالمحصمة إلى مخرجات محدودة. 

بعناصر او عوامل  اإلنتاج  وحتى يتم ذلك ىناك  مطالب محدودة لمعممية اإلنتاجية تعرف
التي ىي عادة األرض، والعمل، وراس المال، واإلدارة . وعميو فإنَّ دليل إدارة المزرعة يعتني 
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بتوفير أعمى ربح ممكن من خالل استثمار متباين لمعموم الزراعية والتطبيقية بما يحقق أحسن 
تحديد مفيوم إدارة المزرعة  عالقة بين المقدمات والمخرجات في النظرية اإلنتاجية . ويمكن

بأنيا )الدليل الذي يعتني بترتيب وتنظيم كافة نظريات اإلنتاج الزراعي واستثمار جميع عوامل 
اإلنتاج بكفاءة داخل مراحل المزرعة مستيدفة االستحصال عمى أعمى ربح محتمل وبأقل 

 .   (17)الرسوم(
ة ، وتعيين حجم العمل من ممزمات إدارة المزرعة تعيين الحجم األمثل لممزرع

المرغوب ، وتحديد  وسائل واالدوات اإلنتاج التي يمكن استعماليا في المزرعة إذ أن ىناك 
عدة وسائل  تستخدم في العمميات الزراعية من آالت ومكائن وأسمدة وبذور ومحسنات، 

أس وتخصيص نمط المنتج الذي يزرع، فضال عن االستعمال األمثل لممراجع المستخدمة من ر 
. فالزراع يعتمد قرار االنتاج (18)مال وعمال وأدوات وغير ذلك مما يظافر في اإلنتاج الزراعي

دون اطالعو التامة بظروف االسعار والعائدات والطقس والترتيبات التسويقية وسياسة 
الحكومة، فالمخاطر وعدم االستمرارية في الزراعة يمثالن حالة رئيسة لمتحول االداري مما 

 .  (19)لى تقميل دخل المزرعة يؤدي ا
يوجد في ريف قضاء الرمادي  عدة أنماط من اإلدارة ) إدارة الحيازة الزراعية 
المباشرة، ىو  النمط السائد من اإلدارة ىو اإلدارة المباشرة لمحيازة الزراعية من قبل صاحب 

ة وفي الناتج الحاسم( األرض ( )واإلدارة بالمشاركة ، أي االشتراك في تكاليف العممية اإلنتاجي
واإلدارة بالوكالة ، ىو اإلدارة بالوكالة مقابل أجر معين. ) واإليجار أي إيجار األرض لفترة 

 موسم زراعي واحد مقابل مبمغ معين يدفعو المؤجر لمالك األرض( .
ان اإلدارة لمحيازة الزراعية المباشرة ىي الشائعة في ريف قضاء الرمادي  حتى وان لم 

ك االرض موجود  بالقرب من أرضو ، وأن كثيرًا من المزارعين  الذين ىاجروا عن يكن مال
مناطقيم يتحولون في موسم الزراعة بشكل مؤقت إلى أراضييم اذ ويقومون بزراعتيا ثم الرجوع 

 بعد ذلك إلى اماكن اقامتيم ، وىو ما نراه في بعض المقاطعات التي مرت بأوضاع أمنية .
 
 
 

 المباشرة لمحيازة الزراعية اوال : اإلدارة 
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يقصد بو إدارة األرض الزراعية من قبل مالك األرض بصورة مباشرة ، أو ىي        
تمك المزارع التي يتفرغ مالكيا أو مستأجرىا ألدارتيا وتكون ىذه المصدر الرئيس لدخمو وقد 

 .(02)تكون صغيرة أو كبيرة الحجم  
( 8511بشكل مباشر في ريف قضاء الرمادي ) اذ بمغ عدد الحيازات الزراعية المدارة

( 4( من مجموع اعداد الحيازات الزراعية ، يظير في الجدول )(96.40%حيازة بنسبة 
( االىمية النسبية لعدد الحيازات الزراعية المداراة بشكل مباشر ونرى انيا قد 5والخريطة )

 قسمت الى ثالث فئات 
عات التالية ) الفسكانة ، زغيب والباىت ، : وتشمل ىذه الفئة المقاط الفئة االولى

قريشان ، ابو عريش ، الصياالت ، الموح ، الطرابشة ، الجريشة ، تل الرعيان ، زنكورة ( 
( دونم ،  اذ ان ىذه المقاطعات تكون بيا 82.0 – 220.0والتي تتراوح مساحتيا ما بين )

 طقة الدراسة .مساحة االراضي الزراعية المداراة بشكل مباشر قميمة في من
: في ىذه الفئة تكون مساحة االراضي المداراة بشكل مباشر متوسطة  الفئة الثانية

والتي تشمل المقاطعات التالية ) الكطنية ، زويغير ، طاش العزيزية ، البوذياب ، الحامضية ، 
ابو طيبان ، البو عبيد، البوعمي الجاسم ، مشييد والدشة ، طوي ( ، اذ تتراوح مساحة 

 ( دونم .220.1 – 423.0الراضي المدراة بشكل مباشر ما بين  )ا
( والتي 423.1 – 865.0وىي الفئة التي تتراوح مساحتيا ما بين ) : الفئة الثالثة 

تضم المقاطعات التالية )الزوية ، البوعساف ، الزوية وسطيح ، السورة والصوفية ، الدوار ، 
الطالعة ( ، اذ تكون مساحة االراضي التي تدار بشكل مباشر مرتفعة في ىذه المقاطعات . 

والثانية  وتقسم االىمية النسبية الى اربعة مراتب . ان اوسع المراتب انتشارا ىي المرتبة االولى 
%( وتضم سبع مقاطعات ىي كل 91.66-95.50ما بين) المرتبة االولىاذ تتراوح اىمية 

من ) زنكورة ، القطنية ،  وتل الرعيان ، الدوار، طاش العزيزية ، والموح ، زويغير ( . تظير 
ىيأتيا المكانية عمى شكل مناطق منفصمة ففي الجية الغربية المقاطعات التالية )زنكوة ، 

قطنية ، الدوار ، زويغير ( اما في الجية الجنوبية فقد شممت مقاطعة طاش العزيزية اما من ال
اذ تتراوح اىميتيا  المرتبة الثانيةالشمال فقد شممت مقاطعة الموح. اما المرتبة التي تالييا ىي 

% ( وتضم سبع مقاطعات ايضا ىي كل من ) البوعمي 95.51 – 96.66اىميتيا بين ) 
لحامضية ، ابو طيبان ، قريشان ، الطرابشة ، البوذياب ، زغيب والباىت ( وبمغت الجاسم، ا
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نسبة كل منيا ، اذ تظير ىيأتيا المكانية في مناطق واماكن مختمفة ففي الشمال والشمال 
الشرقي التي تكون عمى الجية اليسرى مع مجرى النير والتي  تضم كل من المقاطعات التالية 

البوذياب، الحامضية ( اما في الجنوب فقد ضمت مقاطعة )زغيب )البوعمي الجاسم ، 
والباىت( وفي جية الشرق من قضاء الرمادي مقاطعة )قريشان( ومن جية الغرب مقاطعة 
)ابو طيبان( ومن الشمال الغربي مقاطعة الطرابشة . اما المرتبة الثالثة والرابعة تأتي بالمركز 

 – 97.19تتراوح اىميتيا النسبية بين )  الثالثةالمرتبة الثاني من اذ االنتشار وان 
%( اذ شممت المقاطعات التالية )ابو عريش ، الصياالت ، مشييد والدشة، السورة 96.66

والصوفية، البو عبيد، الطالعة ( وتبمغ نسبة كل منيا ، والتي تظير ىيأتيا المكانية في اماكن 
شمالية والشمالية الشرقية تظم المقاطعات مختمفة في الجنوب مقاطعة ابو عريش وفي الجية ال

المرتبة التالية ) الصياالت ، مشييد والدشة ، السورة والصوفية ، البو عبيد، الطالعة( اما 
%( وشممت ست مقاطعات ايضا ىي كل 97.20 – 97.80فقد تنحصر قيمتيا بين ) الرابعة

الزوية ( ، وتظير ىيأتيا  من ) البوعساف ، الجريشة ، الفسكانة ، الزوية وسطيح ، طوي ،
المكانية في مناطق منفمصة ففي الشمال الغربي مقاطعة البوعساف وفي الشمال و الشمال 
الشرقي المقاطعات التالية ىي كل من ) الجريشة ، الزوية وسطيح ، الزوية ( وفي الجنوب 

 مقاطعة الفسكانة اما من الجية الغربية فكانت من نصيب طوي.
حيازات الزراعية المدارة بشكل مباشر في ريف قضاء الرمادي حسب ( عدد ال4جدول )

 2020المقاطعات لعام 

 المقاطعات
عدد الحيازات الزراعية 

 الكمي
عدد الحيازات المدارة 

 مباشرة
النسبة من مجموع اعداد 

 الحيازات

 95.94 355 370 ابو طيبان
 95.5 255 267 زويغير
 94.92 655 690 الدوار

 94.36 251 266 الكطنية
 91.66 220 240 زنكورة
 97.69 423 433 طوي

 97.17 378 389 البوعبيد
 95.61 327 342 الحامضية
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عدد الحيازات الزراعية  المقاطعات
 الكمي

عدد الحيازات المدارة 
 مباشرة

النسبة من مجموع اعداد 
 الحيازات

 95.48 127 133 الموح
 97.43 190 195 الجريشة

 96.82 122 126 الصياالت
 96.61 314 325 البوذياب
 97.8 534 546 الزوية
 97.19 865 890 الطالعة

 95.6 392 410 البوعمي جاسم
 97.32 546 561 البوعساف
 96.4 134 139 الطرابشة

 97.62 576 590 الزوية وسطيح
 96.9 407 420 مشييد والدشة

 96.97 577 595 السورة والصوفية
 95.14 98 103 قريشان

 94.88 204 215 تل الرعيان
 96.66 116 120 ابو عريش

 96.66 87 90 زغيب والباىت
 97.61 82 84 الفسكانة

 95.17 276 290 طاش العزيزية
 96.4 8511 8829 المجموع

 المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى 
مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة الرمادي ، بيانات عن الحيازات المدارة بشكل  -1

 0202مباشر)غير منشورة(
، بيانات عن الحيازات المدارة بشكل مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة الجزيرة  -0

 0202مباشر )غير منشورة(
مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة الشامية ، بيانات عن الحيازات المدارة بشكل  -3

 0202مباشر )غير منشورة(
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( الحيازات الزراعية المدارة بشكل مباشر في ريف قضاء الرمادي حسب 5خريطة )
 2020المقاطعات لعام 

 
 ( 4المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )   

 ثانيا : إدارة الحيازة الزراعية وكالة أو بالمشاركة 
ىي تمك الحيازات الزراعية  التي ال يتفرغ مالكيا أو مؤجرىا لمصمحتيا بنفسو وذلك 

وفي ىذه  النو مرتبط بعمل غير زراعي. وال تكون تمك المزرعة ىي المرجع الرئيس لمدخل
الحالة يسير تمك المزرعة فرد يمثل عن مالكيا أو مؤجرىا وينطبق ىذا عمى تمك المزارع 
الممتمكة أو المستأجرة المحامين واالطباء ورجال االعمال وغيرىم من الذين تعد الزراعة حرفة 

 (01)غير أساسية ليم . 
عددة أثرت  في قدرة مالك إن إدارة الحيازة بالمشاركة او بالوكالة  ىي نتيجة لعوامل مت

األرض عمى إدارة أرضو بنفسو ومن ىذه العوامل نزوح المزارعين واالبتعاد عن اراضييم 
الزراعية السباب متعددة منيا العمميات العسكرية التي شيدتيا المقاطعات في ريف قضاء 

إلى المشاركة الرمادي وكذلك عدم استطاعة المزارع دفع تكاليف العممية الزراعية مما يجبرىم 
أو ال تتواجد لدى صاحب األرض واآلالت والمكائن الالزمة لمنيوض باألعمال 

 (  اذ قسمت الى ثالث فئات .6( والخريطة )5.ويظير من الجدول )(00)الزراعية
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: ان ىذه الفئة تكون فييا مساحة الحيازة بالمشاركة او بالوكالة  الفئة االولى
الية )الفسكانة ، زغيب والباىت ، الصياالت ، ابو عريش ، منخفضةوالتي تضم المقاطعات الت

 ( دونم .2.0 – 6.0الجريشية ، الطرابشة ، قريشان ، الموح ( ، اذ تتراوح مساحتيا ما بين )
: وىي الفئة التي تضم المقاطعات التالية ) طوي ، البو عبيد، البوذياب،  الفئة الثانية

زويغير ، الزوية، مشيييد والدشة ، الزوية وسطيح ، طاش العزيزية ، ابو طيبان ، الكطنية ، 
الحامضية ، البوعساف ، البوعمي الجاسم ، السورة والصوفية ، زنكورة( . اذ تتراوح مساحتيا 

 ( دونم ، وتكون مساحة الحيازة بالمشاركة او بالوكالة متوسطة . 6.1 – 20.0ما بين )
: وىي الفئة التي تكون مساحة الحيازة بالمشاركة او بالوكالة فييا مرتفعة  الفئة الثالثة

 – 35.0والتي تضم المقاطعات التالية )الطالعة ، الدوار ( والتي تتراوح مساحتيا ما بين )
 ( دونم .20.1

ية لمحيازات الزراعية التي تدار بالمباشرة وبالوكالة وان اكثر المراتب االىمية النسب
%( وظيرت في ثمان 2.19 – 2.82ىي التي تتراوح قيمتيا بين )المرتبة االولى انشارا ىي 

مقاطعات ىي) الزوية ، طوي، الزوية وسطيح  ، الفسكانة ، الجريشة ، البوعساف ،الطالعة ، 
 منيا.البو عبيد( وبمغت نسبة كل 

عمى التتابع وىي اقل الفئات في االىمية النسبية ليذا النوع من االدارة اذ تظير في 
اماكن مختمف ومنفصمة في الشمال والشمال الشرقي  مقاطعة زوية ومقاطعة الطالعة 
ومقاطعة الجريشة و مقاطعة البو عبيداما من الجية الغربية لمركز قضاء الرمادي فكانت من 

 ي وفي الشمال الغربي مقاطعة البوعساف وفي الجنوب مقاطعة الفسكانة .نصيب مقاطعة طو 
 – 3.59%التي تتراوح قيمتيا بين ) المرتبة الثانيةثم تمي ىذه المرتبة في االنتشار 

( والتي تشمل سبع مقاطعات ىي كل من )السورة والصوفية ، مشييد والدشة ، 2.83
وذياب ، الطرابشة ( واذ تبمغ االىمية النسبية الصياالت ، ابو عريش ، زغيب والباىت ، الب

لكل واحدة منيا ، وتظير ىيأتيا المكانية في جيات مختمفة من منطقة الدراسة ففي الشمال 
والشمال الشرقي يضم المقاطعات التالية ) السورة والصوفية ، مسييد والدشة ، الصياالت ، 

وفي الجية الجنوبية من منطقة الدراسة  البوذياب ( اما في الشمال الغربي مقاطعة الطرابشة
التي تتراوح اىميتيا  المرتبة الثالثةضمت مقاطعتي )ابو عريش ، زغيب والباىت ( اما 

( فقد ظيرت في سبع مقاطعات ىي كل من ) ابو طيبان ، 3.60 – 4.85%النسبية بين)
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( عمى التتابع . الحامضية ، البوعمي الجاسم ، زويغير ، الموح ، طاش العزيزية ، قريشان 
فقد ظيرت في اماكن مختمفة في ريف قضاء الرمادي ففي الجية الغربية مقاطعتي ) ابو 
طيبان ، زويغير ( وفي الجية الشرقي مقاطعة قريشان اما في الشمال مقاطعة البوعمي الجاسم 

التي تتراوح قيمتيا بين  المرتبة الرابعةوالموح وفي الجنوب مقاطعة طاش العزيزية . 
(والتي شممت اربع مقاطعات ىي )الدوار ، تل الرعان ، الكطنية ، زنكورة 4.86 – %8.33)

(  ، والتي تظير ىيأتيا المكانية في الجية الغربية من منطقة الدراسة في المقاطعات التالية ) 
الدوار ، الكطنية ، زنكورة ( اما في الجية الشرقية فقد كانت من نصيب مقاطعة تل الرعيان . 

 ىي اعمى المراتب من اذ االىمية النسبية .و 
( عدد الحيازات الزراعية المدارة بشكل وكالة ومشاركة في ريف قضاء الرمادي 5جدول )

 2020حسب المقاطعات لعام 

 المقاطعات
عدد الحيازات الزراعية 

 الكمي
عدد الحيازات الزراعية المدارة 

 وكالة ومشاركة
النسبة من مجموع اعداد 

 لكمية %الحيازات ا
 4.05 15 370 ابو طيبان
 4.49 12 267 زويغير
 5.07 35 690 الدوار

 5.63 15 266 الكطنية
 8.33 20 240 زنكورة
 2.3 10 433 طوي

 2.82 11 389 البوعبيد
 4.38 15 342 الحامضية

 4.51 6 133 الموح
 2.56 5 195 الجريشة

 3.17 4 126 الصياالت
 3.38 11 325 البوذياب
 2.19 12 546 الزوية
 2.8 25 890 الطالعة

 4.39 18 410 البوعمي جاسم
 2.67 15 561 البوعساف
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 المقاطعات
عدد الحيازات الزراعية 

 الكمي
عدد الحيازات الزراعية المدارة 

 وكالة ومشاركة
النسبة من مجموع اعداد 

 لكمية %الحيازات ا
 3.59 5 139 الطرابشة

 2.37 14 590 الزوية وسطيح
 3.09 13 420 مشييد والدشة

 3.02 18 595 السورة والصوفية
 4.85 5 103 قريشان

 5.11 11 215 تل الرعيان
 3.33 4 120 ابو عريش

 3.33 3 90 زغيب والباىت
 2.38 2 84 الفسكانة

 4.82 14 290 طاش العزيزية
 3.6 318 8829 المجموع

 المصدر : عمل الباحث باالعتماد
مديرية الزراعة في محافظة االنبار شعبة زراعة الرمادي بيانات عن الحيازات المدارة وكالة  -1

 0202ومشاركة)غير منشورة(
محافظة االنبار شعبة زراعة الجزيرة بيانات عن الحيازات المدارة وكالة مديرية الزراعة في -0

 0202ومشاركة )غير منشورة(
مديرية الزراعة في محافظة االنبار شعبة زراعة الشامية بيانات عن الحيازات المدارة وكالة -3

  0202ومشاركة )غير منشورة(
ركة في ريف قضاء ( الحيازات الزراعية المدارة بشكل وكالة ومشا6خريطة )

 2020الرمادي حسب المقاطعات لعام 
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 ( 5المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )  
 
 : االستنتاجات 

مالك األرض بأنو )المالك في  1972( لعام 117عرف قانون االصالح الزراعي رقم ) -1
ابو األرض الممموكة ممكًا صرفًا وصاحب حق التصرف في األرض المفوضة بالط

 الممنوحة بالمزمة(
_ أن االراضي الممموكة المستغمة في الزراعة، تحصل عمى أىمية أعظم من 0

االراضي الزراعية المؤجرة، من اذ الرعاية واالىتمام  بيا وأتباع التدوير الزراعية ومكافحة 
سوار اآلفات الزراعية واالدغال واستخدام األسمدة العضوية والنيتروجينية وتنظيفا ووضع األ

حوليا  فضاًل عن استخدام اآلالت والمكننة الحديثة في مختمف فترات العممية اإلنتاجية 
 وحماية التربة من التممح والمحافظة عمييا

_ تختمف عقود االيجار لألراضي من عقد الى اخر في الريف . ففي المجتمعات 3
نتاج الالزمة من أدوات المتأخرة ال يتمكن الفالح المؤجر لألرض أن يزود نفسو بعناصر اإل
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زراعية وبذور و راس مال، لذلك يأوي إلى المشاركة في اإلنتاج الزراعي بمطالب يمزميا 
 العرف ويتفاىم عمييا الطرفان.

_ أن مساحة الحيازات الزراعية التي تكون ضمن أراضي الوقف غير مشمولة 4
اعة ودوائرىا  ، فيي غير بالخطط  الزراعية والسياسات الزراعية التي تضعيا وزارة الزر 

مشمولة بالسمف الزراعية المقدمة وفضاًل عن ذلك فإنَّ ىي االراضي ال تدخل ضمن الخطط 
المعمولة لتحديد المساحات الزراعية المحددة لزراعة المحاصيل الزراعية بأنواعيا ، وال 

 تخصص ليا المبيدات الحشرية واالسمدة الكيميائية .
ن االراضي الوقف تم تحويل صنف استخداميا من زراعي _ ىناك مساحات كبيرة م5

 إلى سكني عن طريق تجريفيا وتغييرىا إلى وحدات سكنية .
_ يوجد في ريف قضاء الرمادي  عدة أنماط من اإلدارة ) إدارة الحيازة الزراعية 6

قبل صاحب المباشرة ، ىو  النمط السائد من اإلدارة ىو اإلدارة المباشرة لمحيازة الزراعية من 
األرض (، واإلدارة بالمشاركة ) أي االشتراك في تكاليف العممية اإلنتاجية وفي الناتج الحاسم 

 ( واإلدارة بالوكالة  )ىو اإلدارة بالوكالة مقابل أجر معين( .
_ إن إدارة الحيازة بالمشاركة او بالوكالة  ىي نتيجة لعوامل متعددة أثرت  في قدرة 7

ة أرضو بنفسو ومن ىذه العوامل نزوح المزارعين واالبتعاد عن اراضييم مالك األرض عمى إدار 
الزراعية ألسباب متعددة منيا العمميات العسكرية التي شيدتيا المقاطعات في ريف قضاء 
الرمادي وكذلك عدم استطاعة المزارع دفع تكاليف العممية الزراعية مما يجبرىم إلى المشاركة 

 رض واآلالت والمكائن الالزمة لمنيوض باألعمال الزراعية . أو ال تتواجد لدى صاحب األ
 المقترحات

االتجاه نحو وحدات زراعية كبيرة تستطيع الدولة من خالليا فرض خططيا  -1
 االستثمارية.

إعادة النظر في القوانين والقرارات الزراعية وما يتوافق مع متطمبات المرحمة التي يمر  -0
ير األراضي الزراعية )العقود( عمى الفالحين فقط ، بيا االقتصاد الوطني ، وقصر تأج

 لوجود منافسة من أصحابيا. مين أخرى.
إعادة توطين القرى الزراعية التي ىجرىا أصحابيا بسبب الظروف التي مرت بيا   -3

 منطقة الدراسة توفير ليم الحماية والدعم الالزمين .
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ونم فأكثر بشرط استعادتيا ، ( د500زيادة إيجار األراضي الزراعية بعقود تزيد عمى ) -4
 وذلك لممحافظة عمى سعر متوازن لمدولة يتناسب مع القيمة الفعمية لتمك األراض.

االستمرار في سداد القروض الزراعية حسب الحاجة الفعمية لكل مشروع ومتابعتيا  -5
 ومحاولة الحد من االحتيال فييا .
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