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رئيس قسم العموم االجتماعية

معيد إعداد المعممين  /تكريت

المقدمة
وادي الرافدين مهد أقدم الحضارات البشرية المعروفةة حىةي يوم ةا ةفا فبةع ربولهةا بم ةت
مقوماىها األساسية مرحمة ال ضوج م ف م ىصف اإللف الرابع ق.م والمىمثمة بقيةام أقةدم المةدن مثةل

الوركةةاو واريةةدو وأور واير ةةا  ...وىطةةور العمةةارظ فيهةةا د وظهةةور البةةدايات األولةةي لمكىابةةة وابىكةةار

وا جازات فةع شةىي المجةاات الب يةة والعمميةة وااجىماليةة والبكريةة  ...وىسسةيس أولةي الماسسةات

ااجىماليةةة وىش ةريع أولةةي القةوا ين لى ظةةيم المجىمةةع وحمايةةة الحقةةوق  ...وان مثةةل ةةف اإل جةةازات

الحضارية لم يكن باإلمكان ىحقيقها إا ببضل ىركيز مجىمع ا القديم وجهود وطاقاىه لمي ىطوير
حياىه ااجىمالية وااقىصادية الىع الىمدت لمي ى مية زراليةد ركيزظ ااقىصاد العراقع م ف أقدم

العصور.

وم ةةن المالحظ ةةات أن شة ةرائع العة ةراق القديم ةةة لم ةةي ال ةةرام ف ةةع ش ةةموليىها وى اوله ةةا لمعظ ةةم

مجةةاات حيةةاظ المجىمةةع د إا إ هةةا الصصةةت فصةةوا مهمةةة وم ةواد قا و يةةة كثي ةرظ لمعالجةةة المجةةال
الزرالع وجو ر الممكية الزرالية الىع ىبمورت بشكل واضح و اضة فةع شةريعة حمةو اربةعد و ةع
ىعىبر بحق سابقه قا و ية رائدظ فع الىاريخ  ...ومن فا الم طق جاو االىيار وىحديد فا المجال ة
الممكيةةة الزراليةةة  .فةةع شةريعة حمةةورابع موضةةولا لهةةفا البحةةر وان د ارسةةات كثيةرظ ى اولةةت ش ةرائع

الع ةراق القةةديم بشةةكل لةةام  ...بي مةةا يسةةعي ةةفا البحةةر إلةةي ىحميةةل الم ةواد القا و يةةة فةةع الش ةريعة

المةةفكورظ لوضةةع اإلطةةار العةةام لهةةفا الموضةةوع  ....ول ةةرض الوقةةوف لمةةي جوا ةةا ةةف الد ارسةةة
ىطما سياق البحر ىقسيمه إلي مقدمة وفصول والاىمة .

ى اول المبحر األول الشرائع العراقية الىع سبقت لصر حمورابع والممكية الزرالية.

أمةةا البصةةل الثةةا ع فقةةد ىالصةةص فةةع لصةةر حمةةورابع وأثةةر فلةةك العصةةر فةةع الىش ةريع .

وىطةةرق البصةةل الثالةةر إلةةي ش ةريعة حمةةورابع وىص ة يف ممكيةةة األ ارضةةع الزراليةةة  .بي مةةا وضةةح

البصل الرابع أسموا معالجة شريعة حمورابع لمممكية الزرالية .

أما فع الالاىمة فقد حاولت ىماليص ما ىضم ه البحر لىحديد اإلطار العام لمموضوع .
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المبحث األول

الممكية الزراعية في الشرائع العراقية التي سبقت عصر حمورابي
ىشةةير الد ارسةةات األثاريةةة والىارياليةةة إلةةي أن أولةةي الىشةريعات البشةرية كا ةةت مةةن ال ىاجةةات

البكرية لحضارظ وادي الرافدين د وفلك ل دما بم ت الحضارظ السومرية مرحمة ال ضةوج فةع ألقةاا
الىحوات الكبرى فع اقىصادياىها بعد مرحمىع القرى الزرالية وسمطة المعبد

()1

حير سادت فيها

الممكية الزرالية الجمالية أو المشىركة  .أما فةع الثالثةة ظهةرت الممكيةة الزراليةة الالاصةة البرديةة
ةةاك ضةةرورظ ممحةةة لمةةي وضةةع ظةةم وقوالةةد قا و يةةة

إلةةي جا ةةا العام ةة والجماليةةة لةةفا كا ةةت

لى ظيم العالقات ااجىمالية وااقىصادية بعد أن أضحت المبا يم القرويةة والقوالةد المعبديةة ايةر

مجدية لىحديد الىزامات اإلفراد.

لفا شرلت دويالت المدن السومرية (الدول المحمية) فع وضع األصول والقوالد القا و يةة

الىع ىكبل ى ظيم شاون المجىمع .

قدمت ال صوص الكىابيةة السةومرية مةن لصةر جمةدظ صةر

()2

مجمولةة لقةود اقىصةادية

ىضم ت جا با مهما من المعامالت اليومية الاصة القضايا المىعمقة باسىثمار األرض
كما ىعىبر إصالحات اوروكاجي ا

()3

الشةهرظ بمثابةة أقةدم لمةل ىشةريعع مةدون وصةل إلي ةا

من مرحمة دولة المدي ة المحمية ة وقد لالجت قضايا اجىماليةة واقىصةادية

()4

مهمةة فةع مقةدمىها

مشةةكمة األ ارضةةع الزراليةةة وممكيىهةةا د ةةفا ويشةةير اوروكاجي ةةا فةةع كىاباىةةه بس ةةه ق ة ن القةوا ين الىةةع
وفةرت لمشةةعا الحريةة والعدالةةة ااجىماليةةة لك هةا لةةم ىكشةف بعةةد  ...كمةةا وضةح األجةزاو المكىشةةبة

م ها ان

اك أجزاو مبقودظ ولكن المىبقع يشير إلي أ ها ىضم ت لمةي مقدمةة د ومجمولةة مةواد

قا و يةةة (المىبقةةع م هةةا)  31مةةادظ وبي هةةا مةةا لالجةةت المجةةال الز ارلةةع والاصةةة الممكيةةة الزراليةةة
والىصةةرف بهةةا د وىظهةةر مواد ةةا أن الممكيةةة لةةم ىكةةن حقةةا فرديةةا الالصةةا وا مةةا جعمةةت م هةةا قيةةودا

اجىمالية(.)5
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شريعة لبت عشتار .
أمةةا ش ةريعة لبةةت لشةةىار

()6

فكا ةةت مقاربةةة لش ةريعة اور مةةو السةةابقة وان كا ةةت أجةةزاو م هةةا

مبقةةودظ إا أ هةةا ىضةةم ت لمةةي مقدم ةة و  37مةةادظ والاىمةةة وقةةد لالجةةت مواد ةةا قضةةايا اقىصةةادية
واجىمالية بي ها طاق الممكية الزرالية العامةة وحمايةة الممكيةة الالاصةة البرديةة المقيةدظ  .كمةا فةع
المادظ الثام ة ىضم ت حقوق الجمالة وكفلك ما يىعمق بالعمل الزرالع ومىطمباىه .
 شريعة اشنونا
من الشرائع العراقية القديمة أيضاً شريعة (اشة و ا)

()7

الىةع سةبقت شةريعة حمةورابع ب حةو أكثةر

من صف قرن وان أجزاو من ف الشريعة مبقودظ وكا ت ىضمن لمي مقدمة د ومواد قا و ية

المىبقةةع م هةةا ( )61مةةادظ ى اولةةت مواضةةع مالىمبةةة بي هةةا مةةا يالةةص العمةةال الةةزراليين واآلات
المسىالدمة فع الحقول وحقوق الم ارسة  .إن الشرائع المفكورظ أ با لالجةت جوا ةا اجىماليةة
واقىصةةادية مىعةةددظ بي هةةا موضةةوع ممكيةةة األرض والىةةع كا ةةت فةةع البةةدو ى مةةا لميهةةا الطةةابع

الةةدي ع و ةةفا امىةةداد لمةةا ىوارث ةه القةةوم مةةن مرحمةةة سةةمطة المعبةةد إف أن ةةف الماسسةةة ظمةةت فةةع

المرحمة الىالية مهمىه لمي قسم من األراضع واىصبت بالممكية الجمالية .
المبحث الثاني

خصائص عصر حمورابي وأثرىا في التشريع
ى اولت شريعة حمورابع موضوع الممكية الزرالية فع م طمقات لديدظ د م ايرظ لما جاوت

بةةه ش ةرائع وق ةوا ين الم ارحةةل السةةابقة د وفلةةك ىبعةةا لالصوصةةية ال ظةةام السياسةةع الجديةةد الةةفي ىميةةز

بىركيز القطاع الممكع فع ااقىصاد وىعاظم رقابة الدولة وسيطرىها لمي الحياظ ااقىصادية

()8

.

إن ثمةةة لوامةةل وظةةروف مك ةةت المجىمةةع البةةابمع ت ةةفاك د وحممةةت المشةةرع البةةابمع القةةديم

إلي فلك ويمكن إجمالها بما يسىع :

 -1شةةهد المجىمةةع البةةابمع القةةديم ىحةةوات اجىماليةةة واقىصةةادية جديةةدظ ىيجةةة لىطةةور ال شةةاط
ااقىصادي بمجاليه اإل ىاج والىوزيع وى وع فرولةه د و جةم لةن فلةك زيةادظ حجةم الىبةادل
الىجةةاري ممةةا أدى إلةةي ىعةةاظم و يم ةةة الطبقةةة الوسةةطي د مةةن ىجةةار وج ةةود ومةةوظبين د

477

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
العدد 3 /السنة1 /
الملكية الزراعية في شريعة حمورابي
م.د عاصي حسين حمود العجيلي

وكةةان لى ةةامع ةةف الشةرائع ااجىماليةةة دو ار كبية ار فةةع ىبكةةك الممكيةةة الكبيةرظ (اإلقطاليةةات

الزرالية) والاصة المعبدية الىع كا ت فع المرحمة السابقة .

 -2أىسم ال ظام بقوظ السمطة المركزية والمىمثمة بسةمطة الممةك الةفي حقةق الوحةدظ السياسةية
لمةةبالد  .ووضةةع حةةدا لال حةةالل السياسةةع

()11

()9

والص ةرالات الىةةع كا ةةت قائمةةة فةةع المرحمةةة

السةةابقة بةةين ماسسةةىع القصةةر والمعبةةد مةةن أجةةل السةةيطرظ لمةةي مةزارع المعبةةد

()11

وسةةعي

حم ةورابع إلةةي القضةةاو لمةةي ةةف الظةةا رظ ب قةةل جميةةع السةةمطات مةةن المعبةةد إلةةي القصةةر
وجعةةل دولىةةه لمما يةةة

()12

ووضةةع حةةدا ل ب ةوف الكه ةةة وىةةدالمهم فةةع شةةاون القضةةاو واإلدارظ

والممكية الزرالية وبفلك ىمكن حمورابع من ىوفير اا سةجام بةين الماسسةىين المةفكورىين

 .ول دئ ةةف وج ةةدت ك ةةل م ةةن الطبق ةةة الوس ةةطي والعام ةةة مى بس ةةا م ةةن مزاول ةةة أوج ةةه ال ش ةةاط
ااقىصادي لامة د والزرالع الاصة من اجل اسى الل األرض.

 -3لمل حمورابع لمي ب او جيش قوي الىمد لميه فع إقامة دولة مركزية مىرامية اإلطراف
(إمبراطوريةةة) لىوطيةةد األمةةن وااسةةىقرار فةةع إرجاو ةةا فحةةاول حمةةورابع إلةةي حشةةد الجةةيش
وكسة ةةا وائة ةةه لة ةةن طرية ةةق م ة ة حهم إقطالية ةةات زرالية ةةة

()13

اسة ةةىبادوا م هة ةةا لة ةةن طرية ةةق

اسى اللها بس بسهم أو بواسطة لمال زراليين .

 -4أن البىوح ةةات العس ةةكرية الى ةةع ق ةةام به ةةا حم ةةورابع وض ةةم أق ةةاليم جدي ةةدظ إل ةةي دولى ةةه ج ةةاوت
بمجاميع كبيرظ من األسرى الىع دالمت ضمن طبقة العبيد

()14

والىةع سةا مت فةع ىةوفير

األيةةدي العاممةةة واسةةى اللها فةةع مجةةاات ااسةةىثمار الز ارلةةع د وقةةد لمةةد حمةةورابع إلةةي

إيصال اإلصالح إلي ىمك األقاليم والمقاطعات من الالل ىوزيع األراضع الزرالية .

 -5أن القبائل األمورية الجزرية ( سبة إلي الجزيرظ العربية ) والىع ي ىسةا حمةورابع إليهةا د
جاوت بمبا يم اجىمالية واقىصادية جديدظ ابعة من بيئاىهم الرلوية والزرالية المحةدودظ

الىةةع حكمةةت لمةةيهم بةةف إشةةكال ااسةةى الل والعمةةل ضةةمن قالةةدظ الىعةةاون المشةةىرك و ةةف

المبا يم كان لها ىسثير ا فع إصالحات حمورابع والىع ىجسدت فةع شةريعىه ل ةد ى اولهةا

لممسسلة الزرالية .

إن األم ةةور والظ ةةروف المش ةةار إليه ةةا أل ةةال كا ةةت األس ةةس الى ةةع الىم ةةد ا حم ةةورابع ف ةةع

معاجمىةه لمممكيةة الزراليةة مةع األالةف ب ظةر االىبةار المةورور القةديم لممجىمةع الع ارقةع والةفي كةان
سائد فع العصر السومري والمالحظ فع شريعة حمورابع ا ةه أفةردت مةواد قا و يةة لديةدظ سةواو مةا
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يىعمق م ه بىحديد األراضع الزرالع أو ى ظيم العالقات ااجىمالية ال اىجة لن لمميةات اسةىثمار

األرض زراليا .

المبحث الثالث

تصنيف ممكية األراضي الزراعية في شريعة حمورابي
مةةن مطالعى ةةا لمم ةواد القا و يةةة الىةةع ى اولةةت األ ارضةةع الزراليةةة فةةع ش ةريعة حمةةورابع

()15

الحةةظ أن المشةةرع البةةابمع القةةديم قةةد الىةةزم الدقةةة والشةةمولية لةةدى معالجىةةه لموضةةوع األ ارضةةع
الزرالي ةةة د والاص ةةة م ةةن حي ةةر وليىه ةةا وم ةةدى ص ةةالحىها لالس ةةىثمار الز ارل ةةع وم ةةن حي ةةر
الىزامات البالحيين د و اك ىص يف يالص شكل ممكيىها .

 -قسم األراضع الزرالية من حير ولها إلي :

 -األراضيييي الحقميييية  ( :وىسةةمي بالم ةةة األكدي ةةة بة ة ((إيقولةةوم

 ))Equlumد و ةةع ىم ةةك

األ ارض ةةع الى ةةع ىة ةزرع ل ةةادظ ب ةةس واع م ةةن الحب ةةوا والمحاص ةةيل الحقمي ةةة كالسمس ةةم والث ةةوم
والبصل واير ا .

 -البسييياتين  ( :كيةةروم

 ) Kirumوىشةةمل الحةةدائق والبسةةاىين الالاصةةة بز ارلةةة ال اليةةل

وأ واع مالىمبة من أشجار الباكهة و ةاك أيضةا ىصة يف تالةر لي ارضةع فةع ةف الشةريعة
ىىعمق بمدى صالحيىها لالسىثمار و ع لمي ولين :

 -1األراضع الصالحة لمزرالة د وىكون من المساحات الواقعة بضباف األ هةار والق ةوات أو
األ ارضةةع الىةةع ىىيسةةر فيهةةا مصةةادر السةةقع د ألن أ ارضةةع كثي ةرظ كا ةةت مهممةةة قبةةل لهةةد

حمةةورابع بسةةبا م ةالحق بهةةا مةةن دمةةار وا مةةال ىيجةةة لمظةةروف السياسةةية وااضةةطرابات
الداالميةةة ايةةر أن حمةةورابع سةةعي إلةةي أصةةالحها بعةةد ى بيةةف مشةةاريع أروائيةةة جديةةدظ ومةةن

أ مها حبرت ق اظ سميت ( بق اظ حمةورابع ) وسةما ا بثةورظ الشةعا وكا ةت ىةروي أ ارضةع
واسعة من بالد بابل د فقامت لمي ضبافها الحقول والبساىين .

 -2األ ارضةةع المىروكةةة ( البة :ةوار ) :

ةةاك ثمةةة لوامةةل كثي ةرظ مةةا ىةةاثر فةةع مسةةىوى اإل ىةةاج

الز ارل ةةع م ه ةةا طبيعي ةةة كالبيض ةةا ات السة ة وية وى ةةدمير ا لي ارض ةةع الزرالي ةةة د واالب ةةا م ةةا
كا ت ىىرك ىمك األراضع و فا ما حصل قبةل لهةد حمةورابع بسةا إ مةال مشةاريع الةري

د وط يةةان المموحةةة لميهةةا وقةةد حةةاول حمةةورابع معالجةةة ةةفا الضةةعف مةةن األ ارضةةع فةةع

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
العدد 3 /السنة1 /

471

الملكية الزراعية في شريعة حمورابي
م.د عاصي حسين حمود العجيلي

شةريعىه وفلةةك بىشةةجيع اسةةىثمار ا فوضةةع أحكامةةا الاصةةة حةةدد فيهةةا واجبةةات ومسةةاوليات

اإلط ةراف الىةةع ىسةةىثمر ا وحةةفر مةةن أي إ مةةال أو ىهةةاون وفةةرض لقوبةةات لمةةي مسةةببع
ىرك األراضع .

أمةةا ىقسةةيم األ ارضةةع الزراليةةة مةةن حيةةر ممكيىهةةا فال البيةةة م هةةا كا ةةت لامةةة ىعةةود لمقصةةر
والةةي جا ةةا قيةةام الممكي ةةة البرديةةة وبشةةكل مح ةةدود الجماليةةة ا إف ا ةةه ف ةةع لهةةد حمةةورابع ا ىقم ةةت

إقطاليةةات وأ ارضةةع المعبةةد إلةةي القصةةر

()16

فسصةةبحت أ ارضةةع ممكيةةة د وبوجةةه لةةام ىقسةةم الممكيةةة

الزرالية فع لهد حمورابع لمي الوجه األىع :

أوال  :ممكية الدولة ((العامة)) أو أراضي القصر
وىعرف بسراضع الىاج

()17

وىسمي بالم ة األكيدظ (أكالت أكمم) و ع لمي ثالثة أص اف :

 -1األ ارض ة ةةع الممكي ة ةةة الالاص ة ةةة د وىس ة ةةمي باألكدي ة ةةة (أك ة ةةالت أكم ة ةةم) بمع ا ة ةةا المح ة ةةدود أو
(لكم شارش أو كالو) و ع الالاصة بالقصر وىقع فع م اطقها المرالع .

 -2األ ارضةةع المعظم ةةة أو المالصص ةةة لممكي ةةة المة ةواط ين وف ةةع األكدي ةةة (ك ةةالم كوروم ةةاىوم)
بمع ةةي أ ارض ةةع الكرم ةةات د وك ةةان المم ةةك يم حه ةةا لكب ةةار رج ةةاات الدول ةةة والكه ةةة وق ةةادظ

الجيش وقد أحةرز الىجةار والمىمك ةون مةن األحةرار قطعةا مةن ةف األ ارضةع لةن طريةق

الشراو د إف كان باإلمكان بيع ف القطع لدا المالصصة م هةا لممحةاربين ة ولكةن بشةرط
أن يحصل المشىري لمي وظيبة مشابه فع الالدمة الممكية .

 -3األ ارض ةةع المالصص ةةة لممكي ةةة مقي ةةدظ ((ممكي ةةة حي ةةازظ)) وىس ةةمي باألكدي ةةة ((اكم ةةم بمي ةةىم))

و ةةع المالصص ةةة ل ةةبعض م ةةوظبع الدول ةةة وصة ة ار الض ةةباط والمة ة ازرلين ليزرلو ةةا لق ةةاو

حصة من المحاصيل .
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ثانيا  :الممكية الفردية :
وىشمل األراضع الىع ىقع الةارج أ ارضةع الىةاج ة أ ارضةع الدولةة العامةة والىةع ىعةد ممكيىهةا
بصبة ايةر مشةروطة إلةي إفةراد المجىمةع أي أ هةا ممموكةة بصةبة فرديةة ىعةرف مثةل ةف اا ارضةع

الداالميةةة وىسةةمي بااكديةةة ((اكةةاروروم)) وكةةان اكبةةر مةةالك األ ارضةةع ةةم الكه ةةة وممثمةةع اإلدارظ
الممكيةةة الةةفين يسةةىطيعون باإلضةةافة إلةةي ىالصيصةةات اا ارضةةع الممكيةةة أن يمىمك ةوا أ ارضةةع لهةةم
بصبة فردية

()18

.

ثالثا  :الممكية الجماعية :
وىشمل مساحات واسةعة مةن األ ارضةع د الواقعةة فةع إطةراف الممكيةات السةابقة و ةع لةادظ

بعيدظ لن المدن وىسمي باألكدية ((أكمم ديروم)) أي األراضع الالالةدظ ويةزاول فيهةا العمةل بشةكل
جمالع مةن قبةل العشةائر والقبائةل المسةىوط ة فةع أطةراف المةدن وا ىوجةد فةع الدولةة إدارظ مباشةرظ

وكان رئيس القبيمة أو العشيرظ يىولي ى ظيم العالقات فيها .
المبحث الرابع

التنظيم القانوني لممكية األراضي الزراعية في شريعة حمورابي
حاول المشرع البابمع القديم اسى باف كل اإلمكا يات والسةبل القا و يةة اسةى الل األ ارضةع
الزراليةةة مةةن الةةالل وضةةع أحكةةام الاصةةة لى ظةةيم الىصةةرف بهةةا فحةةدد واجبةةات ومسةةاوليات جميةةع
األطراف المشاركة فع لمميةات ااسةىثمار الز ارلةع وثبةت مةا لمةيهم مةن الى ازمةات حةو األ ارضةع
الى ةةع فة ةةع حةةةوزىهم س ة ةواو كا ةةةت ممكيىهة ةةا لام ةةة أو فردية ةةة مطمق ةةة أو حي ةةازظ أو ممكيةةةة جماليةةةة .

فاأل ارضةةع الممكيةةة األصةةمية أي أ ارضةةع الممكيةةة الالاصةةة ا يمكةةن بيعهةةا وكا ةةت بهيئ ةة أرسةةمال

احىياطع أما ص ف ااراضع من أراضع الىاج ة أ ارضع الدولة ة العامة د والىع اقىطعها حمورابع
لكبار رجاات الدولة والكه ةة وقةادظ الجةيش وأصةحاا الحةرف والىجةار د فقةد أجةازت الشةريعة حةق

الىصرف بها .

ومما يالحظ أن ااو المالكين بحكم مكا ىهم ااجىمالية وبسبا ما لمةيهم مةن الى ازمةات

وظيبي ةةة فس ةةةه يىعةةةفر لمة ةةي معظمهةةةم مزاولةةةة ال شة ةةاط الز ارلةةةع د إا ان

ة ةةاك م ةةن يم ةةارس فلةةةك

باسةةىالدام لةةدد مةةن البالحةةين مةةن األحةرار إلةةي جا ةةا مةةا يممكو ةةه مةةن لبيةةد  .وفةةق قوالةةد وحةةدود
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معي ة ىالىمف لما فةع المجىمةع العبةودي ظة ار لمةا كةان لمعبيةد فةع المجمةع البةابمع مةن اامىيةازات

وكةةان المال ةةك ال ةةفي ا يس ةةعه مزاولةةة ال ش ةةاط الز ارل ةةع يس ةةىعمل وكةةيال م ةةن طبق ةةة األحةةرار إلدارظ
األرض واألشة ةراف الى ةةام لم ةةي اس ةةى الل األرض لق ةةاو اج ةةر مع ةةين فيس ةةمم إل ةةي ةةفا الوكي ةةل الحق ةةل

والطعام والماو ة الالاصة إلحكام العمال ة والحيوا ات الالاصة بالحراثة كما ىشير إلي فلةك المةادظ

( )253مةةن ش ةريعة حمةةورابع والى ةع ىوضةةح أسةةموا إدارظ الممىمكةةات الزراليةةة ومعالجةةة أي سةةوو
ىصرف يقوم به الوكيل .

وقد يمجس المالك إلي ىش يل حقمه ( أرضةه ) لةن طريةق المشةاركة فةع ال م:ةة أو مةا يعةرف

اليوم بة ( الم اصبة ) .وفع ف الحالة يىولي البالح اسى الل األرض زراليةا ويةوزع ىةائ ال ةالل
وقةةت الحصةةاد مةةع صةةاحا الممةةك وفةةق سةةبه معي ةةة يىبةةق لميهةةا الجا بةةات د أن ش ةريعة حمةةورابع

ل ةةدى معالجىه ةةا لمث ةةل ةةفا األس ةةموا ف ةةع ااس ةةى الل ىس ةةعي دائم ةةا لض ةةمان مص ةةمحة المال ةةك دون
اا ىمةةام بةةالبالح د فقةةد أكةةدت بعةةض المةواد

()19

لمةةي ضةةرورظ حصةةول المالةةك لحصةةىه مةةن ال ةةاى

سواو أ جةح البةالح فةع لممةه أم لةم يحقةق أي أ ىةاج و ةف الث ةرظ يمكةن الىبار ةا مةن ابةرز سةمبيات
القا ون كما ىدل ا لمي مدى ا طالقات المشرع وىزمىه الطبقع  .فبع المةادظ ( )45ياكةد لمةي ةف

الظةةا رظ راةةم مةةا ىسةةببه العوامةةل الطبيعيةةة مةةن دمةةار فةةع الحقةةل (أن ألطةةي رجةةل حقمةةه لبةةالح لقةةاو
جةةزو مةةن ال مةةة واسةةىمم حصةةىه حقمةةه وبعةةد فلةةك دمةةر أا األلاصةةير إا لةةه (أدد) الحقةةل أو الربةةة

البيضان فسن الالسارظ ىقع لمي البالح لوحدظ) .
كما أن

اك مواد قا و يةة جعمةت ضةوابط لمةي مةالكع األ ارضةع وكةل صة ف لةه ضةوابط

الاصة به حير جاو بالشكل األىع - :

حرم المشرع ى ازل الموظف لن قطعة أرضه إلي زوجىه أو اب ىه ا ا يدع لهم المجةال

اا ىباع بهف الممكية وضمان ليش ف األسةرظ أفا حةاول الموظةف أو الضةابط الهةرا أو الىالمةع
لن الىزاماىه الرسمية .

أم ةةا إفا كا ةةت له ةةفا الموظ ةةف قطع ةةة أرض حص ةةل لميه ةةا ل ةةن طري ةةق الشة ةراو فم ةةه الح ةةق

المطمةةق فةةع الىصةةرف بهةةا وى ةةازل لةةن قسةةم م هةةا لزوجىةةه أو اب ىةةه ان ةةف األرض ى يةةر ممكيىهةةا
المادظ ( )39جاوت لىوضح ف الممكية والبرق بي هةا ويثبةت الممكيةة (حيةازظ) وحةق الىصةرف فةع
كال ال ولين  .ص المادظ ((( )39ا يجةوز لةه (الموظةف) أن يقطةع لزوجىةه وأب ىةه حقةال وبسةىا ا
وبيىا اشى ار ما أو حصل لميهما أو يعطيهما لهما لقاو مساولية حو ما)) .
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و الحةةظ مةةا يطةةابق أحكةةام ةةفين المةةادىين فةةع الوقةةت الحاضةةر ة المةةادظ السةةابعة

()21

والعشرين من قا ون اإلصالح الزرالع ة ل دما ىم ع الىصرف باألرض الموزلة أل ها ىعىبر ممكية
لامة لمدولة إا بعد وفاو ة (ىسديد ثم ها) ول ةد يحةق لممالةك الىصةرف بهةا أي ل ةدما ىىحةول إلةي

ممكية مطمقة .

وىحر شريعة حمورابع أصحاا ف األ ارضع لمي العمل واسةى الل األ ارضةع المم وحةة

لهةةم وأي ىهةةاون أو ىقصةةير فةةع العمةةل كىةةرك األرض ولةةدم اسةةى اللها يسةةبا حرمةةا هم م هةةا ان

المشةةرع فةةع الوقةةت الةةفي حةةاول كسةةا ود ةةف الطبقةةة وربطهةةم بالدولةةة ورفةةع مسةةىوا م المعاشةةع د
فسةةعي إلةةي ىحقيةةق الهةةدف الرئيسةةع لةةن ىوزيةةع األ ارضةةع لمةةيهم وفلةةك باسةةى اللها بةةسي شةةكل مةةن

األشكال ولدم ىركها أو الىبريط بها .

اخلامتة
وقد توصمت من خالل دراستي ىذه إلى نتائج عديدة يمكن إجماليا عمى الوجو التالي :
 -1أن أول إش ةةكال الممكي ةةة الزرالي ةةة ب ةةدأت م ةةفا أن ا ى ةةدى اإل س ةةان الع ارق ةةع إل ةةي الز ارلة ةة
وى ة ةةدجين الحي ة ة ةوان والعة ة ةةيش فةة ةةع حيةة ةةاظ مس ة ةةىقرظ ض ة ةةمن مجىمع ة ةةات فردي ة ةةة ف ة ةةع حةة ةةدود

( 8111ق م) فكا ة ةةت ممكية ةةة األرض حية ةةازظ جمالية ةةة لكة ةةل إف ة ةراد القرية ةةة ولمة ةةي أسة ةةاس
الىعاون المشىرك فع العمل والمساوت فع ىقسيم الم ىةوج وكا ةت الىقاليةد والقوالةد العامةة

الىة ةةع يقر ة ةةا مجمة ةةس القرية ةةة أو القبيمة ةةة ى ظة ةةيم الشة ةةاون العامة ةةة د أمة ةةا الممكية ةةة الالاصة ةةة

فاقىصةةرت لمةةي المقىضةةيات الشالصةةية
والس ةةالح

ة دون األرض

ة كةةالحمع واألوا ةةع البسةةيطة

ة واس ةةىمر ةةفا الوض ةةع ح ةةو (4511ق م) أي م ةةع بداي ةةة مرحم ةةة الىحضة ةر

(ظهور طالئع المدن) .الىع اسىمرت حىي ( 2911ق م) د و ةع مرحمةة ا بجةار ى مةوي
كبيةةر بمجةةال ااقىصةةاد الريبةةع وقيةةام العديةةد مةةن المةةدن الرئيسةةية وكا ةةت ممكيةةة األرض
جمالية ة لامة ة وكا ت ىسةيطر لمةي األمةور الماليةة والثقافيةة سةمطة واحةدظ ةع (سةمطة

المعبد) بالىبار ا السمطة الدي ية والد يوية .

 -2ظهةةرت الممكيةةة الزراليةةة الالاصةةة مةةع قيةةام الكيا ةةات السياسةةية (دويةةالت المةةدن) العراقيةةة
األولي ة السةمطة المحميةة ة فةع حةدود ( 2911ق م) وفلةك أثةر قيةام م اركةز القةوى وال بةوف

داالةل المجىمةع ايةر أن الممكيةة الجماليةة ة العامةة ة اسةىمرت بعةد أن أالةفت طةابع تالةر
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وىبشت ضمن مجاات معي ة أوجدىها طبيعة والصوصية مةا يممكةه مجىمع ةا القةديم مةن

مةةورور ثقةةافع وفكةةري ودي ةةع  .و ةةا جةةد أن الممكيةةة العامةةة ىقاسةةمىها ماسسةةىع الدولةةة

(القصر والمعبد) و ىيجة احىدام الصراع بين مراكز القوى ت فاك والاصة سعع كةل قةوظ
لمهيم ةةة لمةةي اكبةةر مسةةاحة مةةن اا ارضةةع الزراليةةة د وكةةفلك لقيةةام الممكيةةة الزراليةةة ة

الالاصةةة ة البرديةةة ة دلةةت الحاجةةة إلةةي ىشةريعات ىة ظم المسةةسلة الزراليةةة فجةةاوت لمةةي
شكل إصالحات مثل إصالحات اوروكاجي ا  .وق اررات الحاكم ومةن ثةم الشةرائع الم ظمةة
م ها شريعة اور مو د وقا ون لير لشىارد وقا ون أش و ا .

 -3مةع قيةام الدولةة المركزيةةة الموسةعة فةع لصةر حمةةورابع ىقمصةت الممكيةة الزراليةة العامةةة
الىةع كا ةةت محصةةورظ بشةكل رئيسةةع بماسسةةة المعبةد وتلةةت إلةةي ماسسةة الدولةةة (القصةةر)
وفةةع ظةةل ال ظةةام الجديةةد ى اسةةت الممكيةةة الزراليةةة الالاصةةة د بإشةةكال مىعةةددظ كالممكيةةة

المقيةدظ ( ممكيةة حيةازظ ) والممكيةة البرديةةة المطمقةة  ...وان المرحمةة الجديةدظ ىطمبةت إلةةي
سن الشرائع المشةار إليهةا ألةال د فجةاوت شةريعة حمةورابع لىعةال الممكيةة الزراليةة مةن
مىطمبات جديدظ ضمىها طبيعة لصر والفي شهد ىحوات اجىمالية واقىصةادية كبةرى د

ىميةةزت بقيةةام دولةةة مركزيةةة وحةةدت الةةبالد وأزد ةةر ال شةةاط ااقىصةةادي والاصةةة المجةةال

الز ارلة ةةع ممة ةةا أدى إلة ةةي زية ةةادظ حجة ةةم الىبة ةةادل الىجة ةةاري وى ة ةةامع الطبقة ةةة الوسة ةةطي مة ةةن
لسة ةةكريين ومةةةوظبين وىجة ةةار فكةةةان لهة ةةم دو ار بةةةار از فة ةةع ااس ةةىثمار الز ارلةةةع  .وىبكية ةةك

اإلقطالي ةةات الزرالي ةةة الكب ةةرى (الممكي ةةات الزرالي ةةة الجمالي ةةة) (المعبدي ةةة) وبع ةةد أن ح ةةد
حمةةورابع مةةن سةةمطة المهيم ةةين لميهةةا وأسةةىطاع بسسةةموا سةةايكولوجع مةةن الةةالل ىشةريبه

وىمسةةكه باإللهةةة ي صةةا بسةةه ممةةثال لهةةا بالىبةةار موطةةد العةةدل والحةةق فةةع الةةبالد د مةةن
ىحجةةيم مكا ةةة الكه ةةة الةةفين كةةا وا يهيم ةةون لمةةي اإلقطاليةةات الجماليةةة وبةةفلك اسةةىطاع
حمورابع من ىحقيق اا سجام بين مراكز القوى الرئيسية ( القصر والمعبةد ) ممةا سةالد

لمي إزالة كل ما يثير ااسى الل الال مشةروع و كةفا اسةىطالت الطبقةة الوسةطي وكةفلك

المعدومةةة مةةن األح ةرار أن ىجةةد لهةةا مى بسةةا واسةةعة فةةع مزاولةةة ال شةةاط ااقىصةةادي لامةةة
واسىعمال األراضع الزرالية الاصة .

 -4لالجةةةت ش ة ةريعة حمة ةةورابع المسة ةةسلة الزرالية ةةة لام ةةة والممكية ةةة الزرالية ةةة الاصة ةةة بحكمة ةةة
وشةةمولية فةةسفردت مةةواد قا و يةةة لديةةدظ س ةواو لىقسةةيم األ ارضةةع الزراليةةة مةةن حيةةر وليةةة
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إ ىاجها أو مدى صالحيىها د لالسىثمار الزرالع وكفلك ما يىعمق بممكيىها والىع قسمت
إلي  :ممكية الدولة ة لامة ة أو أراضع القصر وص بت إلي ثالثة أقسام :

أ -األراضع الممكية الالاصة والقصر .

ا -األراضع المقطعة الىع يقطعها القصر لممواط ين مةن الكه ةة وقةادظ الجةيش وكبةار رجةاات
الدولة ويعطع الىجارظ ممن لهم الدمة ممكية.

ج ة ة -األ ارض ةةع المالصص ةةة لممكي ةةة مقي ةةدظ الى ةةع ىم حه ةةا الدول ةةة ل ةةبعض م ةةوظبع الدول ةةة وصةة ار
الضةةباط والم ةزارلين لقةةاو حقةةه مةةن الحاصةةل د والصةةف الثةةا ع الممكيةةة البرديةةة الىةةع لممالةةك

ح ةةق الىص ةةرف المطم ةةق به ةةا وأالية ة ار الممكي ةةة الجمالي ةةة وكا ةةت ىمث ةةل األ ارض ةةع الواقع ةةة ف ةةع
إطراف الممكيات السابقة والبعيدظ لن المدن.
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املصادر
 .1جورج رو د العراق القديم د ىرجمة حسين لموان حسين د دار الحرية د ب داد د . 1984

 .2د .محمود األميند قوا ين حمورابع د مجمة كمية اآلداا د جامعة ب داد د العدد  3/د .1961
 .3د.فوزي رشيدد الشرائع العراقية القديمة د ب داد د . 1973

 .4د.فوزي رشيدد شرائع العراق القديمة د دار الحرية د ب داد د . 1973
 .5د.فوزي رشيدد شرائع العراق القديمة د دار الحرية د ب داد د . 1973

 .6دكا وف د ظهور الدولة ااسةىبدادية فةع العةراق القةديم د العةراق القةديم د د ارسةة ىحميميةة ألحوالةه
ااقىصادية وااجىمالية د جمالة من لمماو اآلثار السوفيت د ىرجمة سميم طه الىكريىع د دار

الحرية د ب داد د . 1976

 .7دياكو وف د مظهر الدولة ااسىبدادية فع العراق القديم د العراق القديم د دراسة ىحميمة ألصوله
ااقىصةةادية وااجىماليةةة د جمالةةة مةةن لممةةاو اآلثةةار السةةوفيت د ىرجمةةة سةةميم طةةه الىكريىةةع د

دار الحرية د ب داد د . 1976

 .8صالح حسين ؟؟؟ د العبيد فع العراق القديم د مطبعة اوفسيت المي او دب داد د .1977
 .9طه باقر د ىاريخ العراق القديم د ج 2د مطبعة جامعة ب داد د . 1981

.11

طه باقر د مقدمة فع ىاريخ الحضارات د ج 1د ب داد د . 1973

.11

طه باقر د مقدمة فع ىاريخ الحضةارات القديمةة د القسةم األول د ط 2د ب ةداد د 1955

.12

طه باقر د مقدمة فع ىاريخ الحضارات القديمة د ج 1د ب داد د . 1973

.13

لمع محمد مهدي د دور المعبد فع المجىمع العراقع د رسالة ماجسةىير د ط د رو يةو د

.14

قا ون اإلصالح الزرالع العراقع د  27د لس ة .1958

.

ب داد د . 1975

.15

كإميةةل طومسةةون د دولةةة بابةةل أيةةام حمةةورابع د ىرجمةةة محمةةد بةةدران د فةةع ىةةاريخ العةةالم د

مكىبة ال هضة د القا رظ ( ا  .ت ) .

.16
.17

كولون د مافا حدر فع الىاريخ د ىرجمة د .جورج حداد د القا رظ د . 1956

مورىكةةات د ىةةاريخ الشةةرق األد ةةي القةةديم د ىرجمةةة ىوفيةةق سةةميمان وتالةةرون د دمشةةق د

. 1967

.18

البة من الباحثين العراقيين د العراق فع الىاريخ د ب داد د . 1983
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البة من السالطين العراقيين د العراق فع الىاريخ د ب داد د . 1983

.19

_____________________________
اهلوامش:
()1
()2

لمع محمد مهدي د دور المعبد فع المجىمع العراقع د ص . 116

لصةةر جمةةدظ صةةر ةةو الطةةور الثةةا ع مةةن العصةةر الشةةبيه بالكىةةابع وي سةةا إلةةي موقةةع

حميدظ صر لمي بعد  1ميةل شةرع مدي ةة كةيش كشةف فيةه لةن حضةارظ جديةدظ قةدر زم هةا بةين

 2911-3111ق.م د أ ظر  :طه باقر د مقدمةة فةع ىةاريخ الحضةارات القديمةة د ج 1د ب ةداد
د  1973د ص .242

()3

أالر حكام دولة مدي ة لكش السومرية ( فوقها لمي بعد 45كم شةرق مدي ةة الشةطرظ  .طةه

()4

طةةه بةةاقر وتالةةرون د مقدمةةة فةةع ىةةاريخ الحضةةارات القديمةةة د ج 1د  1973د ص -316

()5

اور مو د و ماسسة سةاللة أور الثالثةة الىةع حكمةت ( 2131-2111ق.م ) وىعةد ةف

باقر د القسم األول د طبعة  2د ب داد . 2116

. 329

البىة ةرظ ض ةةمن المرحم ةةة األرب ةةع أي س ةةمطة الدول ةةة المركزي ةةة الموس ةةعة د د .ف ةةوزي رش ةةيد د شة ةرائع

العراق القديمة د دار الحرية د ب داد د  1973د ص . 51-25
()6

س ةةبة إل ةةي المم ةةك لي ةةر لش ةةىار ال ةةامس مم ةةوك س ةةاللة أية ةن د ال ةةفي حك ةةم ب ةةين (-1935

1924ق.م ) ولرفة ةةت بإصة ةةالحاىه ااجىمالية ةةة وااقىصة ةةادية موضة ةةع ش ة ةريعىه مدو ة ةةة بالم ة ةةة

السةةومرية د أ ظةةر  :الع ةراق فةةع الىةةاريخ د ص  84د د .فةةوزي رشةةيد د المصةةدر السةةابق د ص
153د152د. 38

()7

ىعد ف الشةريعة إلةي ( مممكةة اشة وىا ) فةع م طقةة ديةالي ومةن مراكز ةا اإلداريةة مدي ةة (

شةةاديم ) ىةةل حرمةةل اليةةوم فةةع م طقةةة ب ةةداد الجديةةدظ د طةةه بةةاقر د مقدمةةة فةةع ىةةاريخ الحضةةارات
القديمة د ج 1د ص  414د وأ ظر  :د.فوزي رشيد د المصدر السابق د ص . 59
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()8

ديةاكو وف د ظهةور الدولةة ااسةىبدادية فةع العةراق القةديم د العةراق القةديم د د ارسةة ىحميميةةة

ليح ةوال ااقىصةةادية وااجىماليةةة د جمالةةة مةةن لممةةاو اآلثةةار السةةوفيت د ىرجمةةة سةةميم طةةه
الىكريىع د دار الحرية د ب داد د  1976د ص . 311

()9

طه باقر د مقدمة فع ىاريخ الحضارات د ج 1د ب داد د  1973د ص  429د جورج رو

د العراق القديم د ىرجمة  :حسين لموان حسين د دار الحرية د ب داد د  1984د ص . 218

( )11كولوند مافا حدر فع الىاريخ د ىرجمة جورج حداد د القا رظ د  1956د ص . 154
( )11دياكو وف د المصدر السابق د ص . 287

( )12طه باقر د المصدر السابق د ص  437د البة من الباحثين العراقيين د العراق فع الىةاريخ
د ص  91د كاميةةل طومسةةيون د دولةةة بابةةل أيةةام حمةةورابع د ىرجمةةة محمةةد بةةدران د فةةع ىةةاريخ
العالم د مكىبة ال هضة د القا رظ د ( ا ة ت ) ص . 615

( )13مورىك ةةات د ى ةةاريخ الش ةةرق األد ةةي الق ةةديم د ىرجم ةةة  :ىوفي ةةق س ةةميمان وتال ةةرون د دمشة ةةق د
 1967د ص . 143

( )14صةةالح حسةةين اروي ة د العبيةةد فةةع الع ةراق القةةديمد مطبعةةة اوفسةةيت المي ةةاود ب ةةدادد 1977د
ص37

( )15د.فةةوزي رشةةيد د المصةةدر السةةابق د ص  112-76د د.حمةةود األمةةين د ق ةوا ين حمةةورابع د
مجمة كمية اآلداا د جامعة ب داد د العدد 3د  1961د ص  196وما بعد ا .

( )16طه باقر د ىاريخ العراق القديم د ج 2د مطبعة جامعة ب داد د ب داد د  1981د ص 125
( )17ديكا وف د المصدر السابق د ص . 312-311
( )18ديكا وف د المصدر السابق د ص . 313

( )19الىمةةدت ااشةةىهاد بةةبعض مةواد شةريعة حمةةورابع لمةةي الىرجمةةة الىةةع جةةاو بهةةا د.فةةوزي رشةةيد
لشريعة حمورابع د د.فوزي رشيد د الشرائع العراقية القديمة د ب داد د . 1973

( )21صت المادظ ( )27من قةا ون اإلصةالح الز ارلةع فةع الجمهوريةة العراقيةة لةام  1958لمةي

((ا يجوز لصةاحا األرض الموزلةة وا ورثىةه مةن بعةد قةل ممكيىهةا أو ىرىيةا أي حةق العةيش
لميهةةا إا لمةةن ى طبةةق لميةةه شةةروط الىوزيةةع الم صةةوص لميهةةا فةةع المةةادظ الثا يةةة لشةةر وبشةةرط

وفاو ثم ها كامال ومضع المس س وات لمي اسىالمها وا يجوز قبل الوفةاو ةزع ممكيىهةا سةداداً

دين)) .

