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دوس الجمعيات الحعاوهية الضساعية في الحىمية الاقحصادية والاجحماعية (هاحية
شهشصوس همىرجا) خالل ( )8511- 8591وامكاهية اعادة اوشاءه
محمىد كشيم احمذ
نؿم الاصاعة الايتروهُت ،اإلاػهض الخهجي في بٌغحى ،حامػت الؿلُماهُت الخهىُت
الخالصه
ً
ً
احغٍذ الضعاؾت في خضوص هاخُت قهغػوع ؾابها والتي هي حؼء مً (نظاء ؾُض صاصم) خالُا جبػض  53يم
2
حىىب قغم مغيؼ مداقظت الؿلُماهُت وًاهذ مؿاختها  341.4يم وجظم  26مهاػػت ػعاغُت و 10
حمػُاث حػاوهُت ػعاغُت وحمػُت مكتريت واخضة ،هضمذ حمُػها غام  1988بؿبب الانخخاُ الضازلي
والخغب الػغان ُت الاًغاهُت ،وجم جغخُل اهلها الى مجمػاث ؾٌىُت في هاخُت جاهجغو .اؾخػان الباخث
للىصىُ الى الاؾخيخاحاث باؾخماعحي الاؾخبُان ألاولى زاصت باإلاؼاعغين الهضماء والثاهُت باإلاسخصين
الؼعاغُين الهضامى بىانؼ  50اؾخماعة لٍل منهما وبػض جكغَـ الاؾخماعجين اظهغث الىخائج ان %94 :مً
اإلاسخصين الؼعاغُين و % 98مً اإلاؼاعغين ًإٍضون الضوع الكػاُ للجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في الخىمُت
الانخصاصًت والاحخماغُت في هاخُت قهغػوع زالُ قترة  .1988 – 1958وعجح  % 75مً اإلاسخصين و% 90
الامىُت .وغاعض  % 94مً اإلاسخصين
مً اإلاؼاعغين ؾبب قكل الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت الى الاؾباب ً
و % 98مً اإلاؼاعغين نغاع الؿاء الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في الػغام والانلُم .وأًض  % 94مً اإلاسخصين
و % 98مً اإلاؼاعغين اغاصة اوكاء الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُتً .
ً
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املقذمة
ان مجمل الاوطاع الانخصاصًت والؿُاؾُت والاحخماغُت في
الػغام وئنلُم يغصؾخان جكغض بالخاح اجباع ؾُاؾت اؾخثىائُت
ججاه جدهُو مؿخىي مىاؾب ومهبىُ مً ألامً الؿظائي
الغخباعاث تهم اإلاغخلت الخالُت والخىنػاث والظغوف الهاصمت
ً
ً
غاإلاُا ومدلُا .وان اإلاكاًل الامىُت والؿُاؾُت والانخصاصًت التي
ٌػاوى منها الػغام وئنلُم يغصؾخان ججؿضث في آزاعها الؿلبُت في
الهؼاع الؼعاعي ،ونض اوػٌـ جضهىع هظا الهؼاع في جضوي وانهاء
اوكؼت الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت أو الؿاءها .يهذف البحث
الى صعاؾت اإلاغاخل التي مغث بها وألاوكؼت التي ماعؾتها
الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت والاصواع التي نامذ بها جلَ
الجمػُاث في جؼىٍغ الؼعاغت والغٍل زالُ قترة 1988- 1958
ً
واإلاأمىُ منها مؿخهبال .أما فشضية البحث قهي ان الجمػُاث
ً
ً
الخػاوهُت الؼعاغُت ًمًٌ ان جإصي صوع ًا قاغال في جىمُت الهؼاع
الؼعاعي قُما لى وطػذ الدؼؽ التي بامٍانها اغاصة اوكاء هظه

ً
الجمػُاث في الانلُم غامت وقهغػوع زاصت وجىحيهها جىحيها
ً
صخُدا .أما خطة البحث ،حغي الاغخماص في اغضاص البدث بين
اؾلىب الخدلُل الىصكي والاخصائي خُثما جؼلب ألامغ طلَ،
وبدٌم ػبُػت البدث لم وؿخؼؼ أن نهمل الجاهب الاؾخهغائي
ً
لبػع مباخث وقصىُ الضعاؾت .وجىزُا للىصىُ الى أهضاف
البدث جم الهُام بمسح مُضاوي في أ عٍاف هاخُت قهغوػوع (نظاء
ً
ؾُض صاصم خالُا) ،مؼ اغضاص اؾخماعة اؾخبُان زاصت اغضث
لهظا الؿغض ،جظمىذ بػع اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالبدث في طىء
أهضاقه ،وجم الاؾخجىاب غً ػغٍو اإلاهابلت الصدصُت مؼ ()50
مً مؼاععي مىؼهت الضعاؾت و( ) 50مً اإلاسخصين في الكإون
الؼعاغُت .اطاقت الى الاغخماص غلى الابدار الىظغٍت والٌخب
واإلاجالث والغؾائل الجامػُت اإلاخىقغة التي جمذ الاؾخكاصة منها
لٌخابت الجىاهب الىظغٍت للبدث بضعحت يبيرة ،عؾم مدضوصًت
هظه اإلاصاصع وهضعة ما يخب خىُ الجمػُاث الخػاوهُت الكالخُت
وجظاعب الاعنام والبُاهاث الاخصائُت .ونض نؿم البدث الى زالزت
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مباخث عئِؿُت :جىاوُ اإلابدث ألاوُ هبظة غً جاعٍش هاخُت
قهغػوع والػهىص التي مغث بها ،أما اإلابدث الثاوي قهض اهصغف
الى بُ ان وانؼ الجمػُاث الخػاوهُت الكالخُت في الػغام والانلُم
مً خُث صعاؾت مغاخل وكىءها وجؼىعها ،في خين ازخص
اإلابدث الثالث بضعاؾت صوع الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في
جىمُت الهؼاع الؼعاعي في هاخُت قهغػوع  ،1988- 1958وألاوكؼت
الانخصاصًت والاحخماغُت التي ماعؾتها وأؾباب قكلها والؿاءها،
ً
قظال غً الاؾخيخاحاث والخىصُاثً .
املبحث ألاول (هبزة عً ثاسيخ شهشصوس والعهىد التي مشت بها) :
مً الثابذ مً الىصىص اإلاؿماعٍت ان الٍىجُين الظًً أصوا هكـ
صوع اللىلىبُين والدىعٍين والؿىباعٍين في جٍىًٍ الكػب الٌغصي
ًاهىا ٌػِكىن في ألالل الثالث نبل اإلاُالص في اإلاىؼهت الىانػت
حىىب ؾهل قهغػوعً) (8واجسظوا مً يغًىى (أعابسا) مغيؼا لهم
واغترف بهم الؿىمغٍين وألايضًين) (3عؾم ًىنهم هم وآلاقىعٍين
في نخاُ مؿخمغ مػهم) ،(2زم اإلاُضًين والكغزُين والؿاؾاهُين
والؿلىنُين) .(4,6وا عجبؽ اؾم يغًىى وجىابػها باؾم قهغػوع
مىظ الػهض الاؾالمي اإلابٌغ ،ونض ججاوػث خضوص بالص قهغػوع في
الػصغ الػباس ي ألازير لخؿضو اعبُل ناغضة لها ًىمظاى .وفي
أواؾؽ الهغن الغابؼ غكغ للمُالص وصل ابً زلٍان قهغػوع
ببلضة يبيرة .اما ًانىث قهض ناُ غً بالص قهغػوع (أهل هظه
الىىاحي ًلهم أيغاص وغصاة غلى الؿلؼاث)) .(14وجإيض اإلاصاصع
الاؾالمُت وحىص مضًىت نضًمت باؾم قهغػوع جهؼ في ًىعة
ً
قهغػوعً) ،(1وٍبضو هظا الٌالم ومً ؾيرها اًظا ان قهغػوع ًاهذ
مػغوقت غلى أوؾؼ الىؼام ،غامغة بالؿٍان و مؼصهغة).(21
وطمذ والًت قهغػوع الى الػغام في نهاًت الػصغ الػباس ي ألازير
ؾىت () 1332م .ولم ٌؿير اإلاؿىُ مً الخهؿُماث الاصا عٍت للػصغ
الػباس ي ألازير) .(6,28وبػضهم اهخهل خٌم قهغػوع الى (الام
نىٍىلى) ،ولم ًخمًٌ الؿالحكت مً الاؾدُالء غلى قهغػوع ؾىت
()1102م) .(30وبػض ان اهخهل خٌم قهغػوع الى الصكىٍين في
مؼلؼ الهغن الؿاصؽ غكغ بػض نظاءهم غلى (الام نىٍىلى) لم
ً
ًضم طلَ ػىٍال خُث اهخهل الى الػثماهُين بػض مػغيت حالضًغان
ً
()1514م ) .(10وبػض ان حػؼػ الىحىص الػثماوي وطػىا هظاما
ً
ً
اصاعٍا حضًضا في الػغام نؿم الػغام بمىحبه الى أعبؼ أًاالث هي
(بؿضاص ،مىصل ،بصغة ،قهغػوع)) ،(31ولم جخؿير وانؼ أًالت
ً
قهغػوع غلى مضي الهغون الخالُت الا نلُال .وبدٌم وانؼ حجمها
وامٍاهاتها جدىلذ أًالت قهغػوع الى (الىض ألايبر ألًالت بؿضاص) نبل
ان جخػؼػ الؿلؼت اإلاغيؼٍت في الػهض الػثماوي) .(7وًاهذ أًالت
ً
قهغػوع مهؿمت الى غكغًٍ ؾىجها (لىاء) في الهغن الؿاصؽ
ً
غكغ واعجكؼ الى ( ) 32ؾىجها في مىخصل الهغن الؿابؼ غكغ(.)5
ً
وأنغث هظه الخهائو الثابخت جأعٍسُا اإلاصاصع الغؾمُت والضعاؾاث

الجامػُت الػغانُت مغاعا( .) 16وغىضما ايخمل الكخذ الػثماوي
ً
للػغام قان أًالت قهغػوع لم حػمغ ػىٍال وٍغحؼ طلَ الى ان
الؿالػين الػثماهُين اجبػىا ؾُاؾت الاغتراف بدٌم الاماعاث
اإلادلُت غلى عأؽ هظه الاماعاث (الؿىعاهُت والبهضًىاهُت والباباهُت)
وابهىا هإالء ألامغاء غلى اماعاتهم وجؼىع هظا الىظام الى اؾدبضاص
هإالء بالؿلؼت ،وجغى الػثماهُىن امغ يغصؾخان ألمغاءه جدذ
اقغاف والة بؿضاص( .) 23وفي غهض الؿلؼان مغاص الغابؼ في غام
1638م اصبذ الػغام ًخألل مً اًاالث (بؿضاص ،اإلاىصل
وقهغػوع) .واهكصلذ اًالت قهغػوع غً باقا بؿضاص في أوائل
الهغن الثامً غكغ ،وًاهذ ؾلؼت باقا ؾلؼت اؾمُت باليؿبت
ألًالت قهغػوع( .) 34ونؿم مضخذ باقا في غهض والًخه (-1869
) 1872م الػغام الى اًالخين ،قضزلذ يغصؾخان الػغام بغمتها
طمً أًالت اإلاىصل التي اصبدذ جخألل مً زالزت الىٍت هي
(اإلاىصل ويغًىى والؿلُماهُت) وحاء في الهغاع الصاصع في غهض
مضخذ باقا (يغًىى وَؿمى لىاء قهغػوع) .) 18وفي
/22أًلىُ 1872/حػل مً مخصغقُت الؿلُماهُت نظاء عبؼذ
بضوعها بلىاء يغًىى (قهؼوع) ،وبهُذ الؿلُماهُت جدبؼ يغًىى
ً
اصاعٍا ختى اواؾؽ غام  1925خُث جم حػُين أوُ مخصغف غ غاقي
لها( .) 11وبػض أن اؾلهذ اًغان خضوصها أمام الهبائل الٌغصًت
الغخل غام  ،1935بضأ الاؾدُؼان الغٍكي في ؾهل قهغػوع
ً
واػصهغث نصبت ؾُض صاصم الى ان اصبدذ مغيؼا لىاخُت
قهغػوع الخابػت لهظاء خلبجت لىاء الؿلُماهُت في
 .) 27(1955/10/22ولم حكهض اإلاىؼهت اؾخهغاع مىظ  1961بؿبب
الانخخاُ الضازلي وخغب الػغانُت الاًغاهُت الى ان جم جضمير حمُؼ
الهغي ومغيؼ الىاخُت في آطاع 1988/وجهجير ؾٍانها الى مجمػاث
ؾٌىُت في هاخُت جاهجغو (غغبذ) .لهض واحهذ الىاخُت غهباث
ً
وغغانُل يثيرة وقها لألخىاُ الؿُاؾُت وألامىُت والاحخماغُت
ً
ووقها الهخماءاث الؿلؼاث الخايمت وازخباعاتها ومهضعاتها ختى
بػض خغب الدلُج الثاهُت وؾهىغ الىظام البػثي في بؿضاص غام
 2003ولخض آلان ،مما أصي الى الخام زؿائغ قاصخت باإلاىؼهت في
حمُؼ هىاحي الخ ُاة مً طمنها اهماُ الهؼاع الؼعاعي ،والخػُين
الػكىائي للمؼاعغين في الضوائغ الخٍىمُت والخؼبُت غلى أؾاؽ
اإلادؿىبُت واإلايؿىبُت والاغخماص غلى الظغائب وواعصاث الىكؽ
واؾخيراص اإلاىاص الؿظائُت مً زاعج الانلُم(ً .)12
املبحث الثاوي (:وشىء وثطىس الجمعيات الحعاوهية الضساعية في
العشاق ومىطقة كشدسحان للحكم الزاجي ) :ان الاصالح والخػاون
الؼعاعي وحهان لػملت واخضة ،قاالصالح الؼعاعي هى مجمىغت
الاحغاءاث الدكغَػُت والخىكُظًت التي جهىم بها الؿلؼاث الػامت
الخضار حؿُيراث اًجابُت في الخهىم اإلاخػلهت باألعض الؼعاغُت
مً خُث ملٌُتها وخُا ًػتها والخصغف بها .لُىجم غً هظه
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الخؿُيراث الؿاء اخخٍاع ألاعض الؼعاغُت أو جهلُصه لخدهُو
ً
ً
الػضالت وقخذ الؼ غٍو أمام جدغٍغ الكالخين انخصاصًا واحخماغُا
ً
وؾُاؾُا مً الاؾخؿالُ الانؼاعي والكبه الانؼاعي وجىظُم
الػالناث الؼعاغُت بين مالى ألاعاض ي الؼعاغُت ومؿخأحغيها،
وجىظُمهم في حػاوهُاث وجؼىٍغ ػغم ػعاغتهم ووؾائلها ،وجىقير
الهغوض لهم ومؿاغضتهم في حؿىٍو اإلاىخجاث الؼعاغُت وانامت
وخضاث اهخاحُت ػعاغُت غلى أؾـ حماغُت مخهضمت .وأوص ى
اإلاإجمغ الػالمي لالصالح الؼعاعي والخىمُت الغٍكُت ،الظي اوػهض في
عوما في جمىػ  1979الخٍىماث الت ي ما جؼاُ جدخاج الى اغاصة
جىظُم خُاػة اعاطيها بأن جهىم بظلَ بؿغغت وخؼم وان جخسظ
الاحغاءاث الٌكُلت بمىؼ اغاصة ظهىع اهماغ حضًضة مً جمغيؼ
الاعاض ي واإلاىاعص لهؼؼ الؼغٍو غلى الاؾخؿالُ( .)12ان ؾىء
جىػَؼ ألاعض خؿب ناهىن ملٌُت ألاعاض ي الػثماهُت  1858وؾىء
ً
ً
اؾخؿاللها في الػغام ً ،ان ًإلل همىطحا صاعما لالنؼاع في
حكػه ونصىعه ،اط اؾخؼاع  %2قهؽ مً اإلااليين امخالى
 %68مً الاعاض ي االؼعاغُت( .) 33لهض واحهذ الخغيت الخػاوهُت
ً
الؼعاغُت غهباث وغغانُل يثيرة وقها الهخماءاث الؿلؼاث
ً
الخايمت في الػغام .قالىظام الانؼاعي الظي ًان ؾائضا في الغٍل
الػغاقي هاهع الخػاوهُاث وهاصبها الػضاء .عؾم طلَ بضأ الػمل
الخػاووي بكٍل مىظم في الػغام بمىحب الهاهىن عنم  22لؿىت
 ،1922الا انها اهدلذ في ؾىت  1941ألؾباب ؾُاؾُت .وقٍل
ناهىنً عنم  27لؿىت  1944البضاًت الخهُهُت في مؿيرة
الجمػُاث الخػاوهُت في الػغام .وفي ؾىت  1946جأؾـ أوُ
حمػُت حػاوهُت قالخُت بمىؼهت الضوعة في بؿضاص ووصل غضصها
الى ( ) 22حمػُت وبلـ غضص أغظاءها ( ) 1636غظى نبل صضوع
ناهىن الاصالح الؼعاعي عنم  30لؿىت  1958جظمً الهاهىن
وطؼ الخض ألاغلى للملٌُت وغالج في الباب الثاوي (اإلاىاص  31و)35
جألُل الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت ومهامها .وًاهذ الاهضاف
التي خضصها ناهىن  258ال جسغج غً اهضاف زضمُت في مُاصًً
الدؿلُل والدؿىٍو وجأمين الدضماث الؼعاغُت والاحخماغُت
لألغظاء .ووصل غضصها الى ( )608حمػُت وبلـ غضص أغظاءها
ً
( )76600غظىا في غام  .) 15(1969وفي  30آًاع  1970صضع
ناهىن الاصالح الؼعاعي عنم  117وايض غلى جأؾِـ الجمػُاث
الخػاوهُت الؼعاغُت واحاػ ئنامت مؼاعع حماغُت في بػع ألاعاض ي
اإلاؿخىلي غليها ،وؾمذ بخىػَػها غلى زغٍجي اإلاضاعؽ واإلاػاهض
والٍلُاث الؼعاغُت .وأقغص الهاهىن بابه الغابؼ إلاػالجت قإون
ً
الخػاون الؼعاعي واغخبرها هضقا مً اهضاف الاصالح الؼعاعي
ً
ً
واؾلىبا زاصا للنهىض بالؼعاغت .و نض أزظ الهاهىن بمبضأ الالؼام
في الخػاون الؼعاعي في ماصجُه ( 24و ) 38بأن ًل قالح هاُ الاعض
مً الاصالح الؼعاعي غً ػغٍو الخىػَؼ والخػانض باالهخماء الى

الخػاوهُت الؼعاغُت .يما هصذ اإلااصة ( ) 39غلى حىاػ حكٌُل
مؼاعع حماغُت ممً ٌكاعًىن بػملهم أو بػملهم ووؾائل
اهخاحهم ،غلى اؾاؽ اإلالٌُت الجماغُت لىؾائل الاهخاج والػمل
الجماعي .زم صضع ناهىن جىظُم ملٌُت ألاعاض ي الؼعاغُت عنم 90
لؿىت  1975الداص بمىؼهت يغصؾخان للخٌم الظاحي(ً .)19
الا أنها لم حؿخؼؼ الهُام بىاحباتها الاؾاؾُت بؿبب حؿلؽ
اصخاب الىكىط غلى هظه الجمػُاث زالُ هظه الكترة .وقهضث
هظه الجمػُاث اهؼالنت خهُهُت في مؿيرتها بػض صضوع ناهىن
ً
الاصالح الؼعاعي عنم  117لؿىت  ،1970وزصىصا بػض صضوع
ناهىن عنم  43لؿىت  1977ومثل هظا الهاهىن زؼىة مخهضمت في
مؿيرة الجمػُاث الخػاوهُت الكالخُت ،اط بلؿذ غضصها ()2046
حمػُت ؾىت  1979وغضص اغظاءها خىالي ( ) 362037غظىا يما
مىضح في الجضوُ عنم ( .) 1وغلى الغؾم مً جؼىع الجمػُاث
الكالخُت ،الا انها لم حؿخؼؼ عقؼ الاهخاحُت الؼعاغُت وجدؿين
اوطاع الكالخين الانخصاصًت والاحخماغُت ،لظا جم الؿاء هظا
الهاهىن واؾدبضُ بهاهىن عنم  1929لؿىت  1980الظي جم
بمىحبه الؿاء غضص مً الجمػُاث اإلاخىنكت والبهاء غلى
الجمػُاث الهابلت للخؼىٍغ( .) 29وهدُجت لظلَ اهسكع غضص
الجمػُاث ختى وصل ( ) 772حمػُت ؾىت  ،1988الا انها غاصث
واعجكػذ ختى بلؿذ خىالي ( ) 808حمػُت وبلـ غضص اغظاءها
( ) 213564غظى غام  .1999زم صضع بػض طلَ الهغاع عنم ()3
لؿىت  2004الظي حمض به غمل الاجداصاث الكالخُت .و بػض هظه
اإلاضة اػصاص غضص الجمػُاث الخػاوهُت اط بلؿذ هدى ()1023
حمػُت ؾىت  2009ووصل غضص اغظاءها الى ( ) 2ملُىن غظى
مؼ زباث غضص الجمػُاث وغضص الاغظاء زالُ الكترة (-2008
ً
 ) 2012مما أصي الى اهدؿاع صوعها في جؼىٍغ الاهخاج الؼعاعي يما
ً
ً
وهىغا وبهاء وكاػها مهخصغا بالضعحت ألاؾاؽ غلى الاغماُ
الاصاعٍت )ً . (17
حضوُ ( :) 1غضص الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت وغضص اغظائها في
الػغام ً :)32( )15(2012- 1959
الؿىىاث ً

غضص الجمػاث
الخػاوهُت الؼعاغُت ً

غضص الاغظاء ً

ً 1959- 1950
ً 1969- 1960
ً 1979- 1970
ً 1989- 1980
ً 1999- 1990
ً )*(2012- 2000

ً 22
ً 608
ً 2046
ً 772
ً 808
ً 1023

ً 1636
ً 76600
ً 362037
ً 360498
ً 213564
ً 2000000

ً
(*)حكير الى زباث غضص الجمػُاث وغضص الاغظاء زالُ اإلاضة
ً
( ) 2007- 2003واإلاضة ( ) 2012-2008وهظغا ألهمُت اإلاؼاعع
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الجماغُت قهض نامذ الضولت زالُ غهض الؿبػُىاث باوكاء
الػضًض منها ،قبػض ان ًان ًبلـ غضصها غام  1970خىالي ()22
مؼعغت قملذ خىالي ( ) 121الل صوهم ًهىم غلى ػعاغتها 3459
مؼاعع وصل غضصها ؾىت  1979الى ( ) 77مؼعغت حماغُت قملذ
خىالي ( ) 714الل صوهم ًهىم غلى ػع اغتها ( ) 7592مؼاعغا  .أما
زالُ اإلاضة ( )2001- 1998اهملذ وجضهىعث اإلاؼاعع الجماغُت
ً
ختى اطمدلذ ًلُا زالُ اإلاضة ( ) 2012- 2003يما ًدبين مً
الجضوُ عنم (ً .)2
ً
ُ
حضو  :2غضص املضاسع الجماعية وغضص أغظاءها ومؿاختها
ً :)32()19(2012- 1970
الؿىىاث ً

غضص اإلاؼاعع
الجماغُت ً

غضص
الاغظاء ً

اإلاؿاخت ً
(الل صوهم) ً

ً 1970
ً 1976
ً 1979
ً 1998
ً 2002
ً 2012- 2003

ً 22
ً 81
ً 77
ً3
ً1
ً-

ً 3459
ً 10706
ً 75492
ً 155
ً 50
صكغ ً

ً 121
ً 583
ً 714
ًًً-

ً
مً الىاضح ان الػغام و يغصؾخان نض ناؾُا مً الاطؼغاب
ً
ً
الؿُاس ي وغضم الاؾخهغاع نغوها غضًضة .قهض ًاها صائما حؿغا
للجُىف الهاصمت التي جماعؽ أنص ى ما في امٍاهاتها مً وؾائل
الخضمير والهخل ججاه مىاػجي اإلاىؼهت بما في طلَ خغم الخهىُ
وجسغٍب الهغي .قهض جم جضمير ( )3958نغٍت يغصًت مً مجمىع
( ) 4322نغٍت أي بيؿبت  %91.7مً مجمىع نغي مىؼهت
يغصؾخان للخٌم الظاحي زالُ الؿىىاث  ،)9(1988-1974وجغى
هظا الىطؼ ألازغ الانخصاصي اإلاخمثل في جضهىع الىطؼ الؼعاعي
وجأزغ جؼىع الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت باألوطاع ؾير
قيهاً .
اإلاؿخهغة في اإلاىؼهت بػض  ،1961خُث بضأث مؿيرتها بػض ناهىن
الاصالح الؼعاعي عنم  30لؿىت  1958و اػصهغث في الؿبػُىاث
ً
واهتهذ صوعها في نهاًت الثماهِىاث مً الهغن الػكغًٍ مخأزغا
بالهىاهين وحكغَػاث الخٍىماث الػغانُت اإلاخػانبت .وٍظهغ مً
الجضوُ عنم ( ) 3وانؼ الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في
اإلاداقظاث الثالر زالُ ( ) 1989-1959اط بلـ غضصها ()188
حمػُت حػاوهُت ػعاغُت بىانؼ ( ) 85حمػُت في مداقظت اعبُل
و( ) 62منها في الؿلُماهُت و ( ) 41في مداقظت صهىى .وبلؿذ
وؿبت الجمػُاث في اعبُل ( )%45,21جليها مداقظت الؿلُماهُت
وصهىى بىانؼ ( )%32.99و( )%21.80لٍل منها غلى الخىالي(ً .)29
ً

حضوُ  :3غضص الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في مىؼهت
يغصؾخان للكترة ً .)26(1988- 1958
ً%

غضص الانظُت
والىاحي التي
حؿؼيها ً

ً 15

ً 13

اإلاداقظت ً

غضص
الجمػُاث ً

اعبُل ً

ً 80

ً 45,21

ؾلُماهُت ً

ً 62

ً 32.99

صهىى ً

ً 41

ً 21.8

ً9

اإلاجمىع ً

ً 188

ً 100

ً 37

اؾماء الانظُت والى ىاحي ً
غُىٍاوة ،نىقدبت ،يىضًىاوا،
مسمىع ً ،ىٍغ ،قىعف،
ً ىَؿىجو ،ػهؼو ،صالح
الضًً ،قهالوة ،خغٍغ،
ؾىعان ،حىمان ،ميريتؾىع،
زباثً .
يالع ،بِباػ ،صعبىضزان،
خلبجت ،زىعماُ ،بُاعة،
ؾُضصاصم ،جاهجغو ،بٌغحى،
زلٍان ،بىٌغص ،عاهُت ،بكضعً .
ؾمُل ،غماصًت ،ؾلُكاوي،
ػاوٍخت ،ؾغؾىًَ ،ىقجى،
ػازى،غهغة ،بتعصةعةفً .

حػاوهُاث
()3
مؼ
مخسصصت في الؿلُماهُت
و( )1في صهىىً .

ً
وجأزغث اإلاؼاعع الجماغُت بىكـ ظغوف الجمػُاث الخػاوهُت
الؼعاغُت خُث بضأث مؿيرتها بػض  1970واهتهذ في غام 1989
بؿبب الخغوب والضماعً .
ً
حضوُ  :4غضص اإلاؼاعع الجماغُت وغضص اغظاءها ومؿاخت غملها
ً .)15(1977- 1970
في مىؼهت يغصؾخان (الخٌم الظاحي)
اإلاداقظت ً

غضص اإلاؼاعع
الجماغُت ً

غضص ألاغظاء ً

مؿاخت مىؼهت
الػمل (صوهم) ً

اعبُل ً
ؾلُماهُت ً
صهىى ً
اإلاجمىع ً

ً2
ً1
ًً3

ً 47
ً 117
ًً 164

ً 3462
ً 11358
ًً 14820

ً
اإلابدث الثالث  (:صوع الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في الخىمُت
الانخصاصًت والاحخماغُت في هاخُت قهغوع ً :)1989- 1959
جهؼ هاخُت قهغوع في حىىب قغم مداقظت الؿلُماهُت جدضها
مً الكغم هاخُت زىعماُ ومً الؿغب هاخُت جاهجغو ومً
الكماُ مغجكػاث بىجىًٍ وبغػهجت ومً الجىىب نظاء
صعبىضزان ًبلـ ػىلها  25يم ومػضُ غغطه  14يم ومؿاختها
 341.4يم( 2حضوُ  .) 5وٍصغقه مىابؼ (صٌكين ،ؾُض صاصم،
ؾغاو ،نماف ،ئاالههىػ) اطاقت الى انهاع مىؾمُت مثل (حهان،
حىاخجُان) .وَػخبر ؾهل قهغػوع مً الؿهىُ الدصبت في
الػالم( .)31جىضح زاعػت حيـ لخصيُل أعاض ي الػغام بأن
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أعاض ي صًمُت
اعاض ي ؾُدُت
اعاض ي مؿمىعة
اعاض ي
جدغر
بالخُىاهاث
اإلاجمىع الػام

هىع ألاعض

اقظل ألاعاض ي الؼعاغُت في مداقظت الؿلُماهُت جهؼ في ؾهل
ً
قهغػوع .ونض وصل حيـ هظه ألاعاض ي بأنها (حُضة حضا)
وٍمًٌ ػعاغتها بأمان بىاؾؼت ألاؾالُب الؼعاغُت الاغخُاصًت(.)32
ومً اإلاالخظ ان مىار بدغ ألابُع اإلاخىؾؽ ٌؿىص اإلاىؼهت .وجهؼ
طمً مىؼهت مظمىهت الامؼاع ( ) 1000-400ملم ،وجتراوح اعجكاع
اإلاىؼهت بين () 600-540م غً ؾؼذ البدغ .وجبلـ صعحاث الخ غاعة
خضها ألاغلى زالُ قهغ جمىػ وٍبلـ مػضلها ( ) 39صعحت مئىٍت .أما
أوػأ مػضُ جصله في قهغ ًاهىن الثاوي قهض ًبلـ ( )4.8صعحت
مئىٍت .أما ال غٍاح الؿائضة في الىاخُت هي الغٍاح الجىىبُت الؿغبُت
ً
والكمالُت الكغنُت وَؿىص ًل منها اعبػت أقهغ مخخالُت ابخضاءا
مً قهغ قباغ .وحؿهؽ الامؼاع في زماهُت أقهغ مً الؿىت
وجىهؼؼ في أعبػت أقهغ (خؼٍغان ،جمىػ ،آب ،أًلىُ) .وجتراوح
الٌمُت الؿىىٍت للخبسغ قيها بين خضها ألاصوى في قهغ ًاهىن الثاوي
( ) 389.8ملم ًوخضها ألاغلى في قهغ جمىػ ( ) 4167.3ملم .وجصل
الغػىبت اليؿبُت الى خضها ألانص ى في قهغ ًاهىن الثاوي خُث
جبلـ ( )%72وخضها ألاصوى في قهغ جمىػ (ً .)13()%18
حضوُ  :5اإلاؿاخت الٍلُت ألعاض ي هاخُت قهغػوع واهىاغها خؿب
زاعػت واخصاءاث قغع اإلاىؼهت الؼعاغُت للىاخُتً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 136546صوهم

1347

57278
22647
15688

اإلاؿاخت بالضوهم

بؿاجين

اعاض ي صدغٍت
ي
نغ ً
م
ػغ ً

هىع ألاعض

1402

اإلاؿاخت
بالضوهم
12835
2612
525

اعاض ي ؾير صالخت للؼعاغت

ؾاباث ػبُػُت واصؼىاغُت
مغاعي ػبُػُت
مغاعي اصؼىاغُت

9711

هىع ألاعض

اإلاؿاخت
بالضوهم
231
12043
227

وجصلح اعاض ي الىاخُت للؼعاغت اإلاؼغٍت والغعي وجىدكغ قيها الهغي
وجمىُ ؾٍان اإلاىؼهت بهؿم يبير مً اإلاىاص الؿظائُت ًالهمذ
والكػير والخمص والػضؽ والدظغواث ومسخلل اإلاداصُل
الصُكُت ًالهؼً والغػ والخبـ وغباص الكمـ والظعة الصكغاء
والكىايه والدظغواث .اػصاص غضص ؾٍان الىاخُت بػض ان اؾلهذ
اًغان خضوصها غام  1935هدُجت اؾدُؼان الهبائل الغخل(حضوُ
 ،) 6واػصاصث غضص الهغي و وصلذ غضصها الى  69نغٍت بػض ان
اصبدذ نصبت ؾُضصاصم مغيؼا للىاخُت غام  1965زالُ قترة
الضعاؾت ً .
ع
حضوُ  :6جىضح جؼىع ؾٍان هاخُت قهغػو ،13(2017-1957
ً :)25 ،22
ؾٍان
ؾٍان
اإلاجمىع ً
ً%
ً%
ؾىىاث ً
اإلاضًىت ً
الغٍل ً
ً 8949 ً 13 ً 1151 ً 87 ً 7771 ً 1957
ً 11897 ً 23 ً 2700 ً 77 ً 9197 ً 1965
ً 227091 ً 35 ً 7895 ً 65 ً 14806 ً 1977
ً 45720 ً 57 ً 26193 ً 34 ً 19527 ً 1987
ً 68766 ً 743 ً 51015 ً 236 ً 17751 ً 2009
ً 87110 ً 74.2 ً 64624 ً 25.8 ً 22486 ً 2017
ً
ً
ًاهذ أعاض ي الىاخُت ملٍا لبٍىاث غكيرة الجاف خؿب ناهىن
ألاعاض ي  1858الػثماوي وجضاع مً نبل ؾغايُلهم (ويالئهم) مً
عؤوؾاء الػكائغ في اإلاىؼهت لخين صضوع ناهىن الاصالح الؼعاعي
عنم  30لؿىت  .1958وبػض ان جم الاؾدُالء غلى ألاعاض ي وجىػَػها
غلى الكالخين ،نؿمذ خضوص الىاخُت التي ًاهذ جظم  69نغٍت
الى  26مهاػػت ػعاغُت وأوكئذ قيها  10حمػُاث حػاوهُت ػعاغُت
مؼ  1حػاوهُت مكتريت .حضوُ ( .) 7انخصغ وكاغ الجمػُاث
الخػاوهُت الؼعاغُت زالُ اإلاضة ( ) 1970- 1959غلى جهضًم ()2
مايىت خغازت عوؾُت (طو اػاعاث مؼهجغة) مً هىع  ATلٍل
حمػُت ،وجىقير الخاصضاث مً مدؼت جأحير اإلاٍائً والاالث
الؼعاغُت في الؿلُماهُت ،وقخذ مضاعؽ إلادى ألامُت في خضوص ًل
حمػُت ،ولم جخمًٌ الجمػُاث الهُام بىاحباتها غلى الىحه
ألايمل بؿبب الاوطاع ألامىُت والؿُاؾُت اإلاخضهىعة للمىؼهت
وغضم الاؾخهغاع الؿائض ولظلَ ونؼ الكالخين جدذ عخمت الخجاع
واإلاغابين وجالغبهم باالؾػاع وألاوػ ان وأوناث الخغازت والخصاص،
وأعنام نغوطهم في سجالتهم البضائُت في حػاملهم مؼ الكالخين(ً .)12
وقهضث الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت اهؼالنت خهُهُت بػض
صضوع بُان /11آطاع 1970/واغاصة الهضوء اليؿبي الى اإلاىؼهت
وصضوع ناهىن الاصالح الؼعاعي عنم  117لؿىت  1970وناهىن
الاصالح الؼعاعي عنم  90لؿىت  1975والداص بمىؼهت الخٌم
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لهض اصابذ الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت الككل في أصاء
الظاحي ،زم صضوع ناهىن عنم  43لؿىت  1977وجأؾِـ
واحباتها عؾم طغوعتها للمؼا عغين .وَػىص هظا الككل الى اؾباب
الجمػُاث الخػاوهُت اإلاكتريت واؾخؼاغذ هظه الجػُاث مً
مخػضصة أهمها الاؾباب الامىُت والؿُاؾُت والانخصاصًت .لهض نام
جسلُص اإلاؼاعغين مً الخجاع واإلاغابين وجدؿين اوطاع الكالخين
الباخث باؾخؼالع آعاء اإلاسخصين الؼعاغُين الهضماء (مً مىالُض
الانخصاصًت والاحخماغُت في الىاخُت غً ػغٍو جهضًم مٍائً
 ) 1960-1950بىانؼ ( ) 50اؾخماعة خُث بلؿذ وؿبت اإلاغقضًً
للخغازت والخصاص ،ألاؾمضة ،البظوع اإلادؿىت ،الهغوض ،حؿىٍو
ً
مىخجاث الاغظاء وزصىصا الهؼً والخىؼت ،جىقير قدىُ
الؼعاغُين  ،%32واإلاهىضؾين الؼعاغُين  ،%44وأؾاجظة
الجامػاث  ،%20والدبراء  %4وطلَ لالػالع غلى آعائهم في مجاُ
الؼلىنت وجىػَػها غلى نؼػان اإلاىاش ي في الهغي غالوة غلى
الجض ًوي الانخصاصًت والاحخماغُت للجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت
الخلهُذ الاصؼىاعي ألبهاع الكالخين ،وقخذ صوعاث إلادى ألامُت،
ع
وصو ها في جىمُت الهؼاع الؼعاعي واؾباب قكلها والؿاءها ومضي
وحػلُم اليؿاء الدُاػت والخؼغٍؼ ،وصىاغت السجاص ،وقخذ هىاصي
ُ
صىاب ئغاصة جأؾِؿها ،الخظ حضو (ً .)9 ،8
الغٍاطت لليص يء الغٍكي ،والصىاغاث الؼعاغُت .واؾخمغث هظه
ً
الدضماث الى أن هضمذ الىاخُت غام ً 1988املت بؿبب الخغب
ً
الػغانُت الاًغاهُت(ً .)12
ً
ً
جدول  :7واقع الجمعياث التعاونيت في ناحيت ًشهرزور ()20( )1988-1959
ً
ً
ً
عدد القري
عدد
المساحت (بالدونم)
المقاطعاث
ورقم
اسم
الجمعيت
اسم
ث
سيح ً
ً
التابعت
االعضاء
المجمىع
ديم
 /1مىان
ً
ً
بانكه
وكانى
قالًجى
/
2
ً
ً
 /27شىارى
ً 9298
ً1
15
274
9182
905
مىان
 /31باالنرتان
ً
ً
 /1جىاهلى مارف
ً
ً
 /2جىاهلى رشىل
ً
ً
 /3قىماش وشىيله مًش
ً
قلرخ
شراو
/
4
ً2
13
250
16906
5191
11715
سراو
 /16كانى شبًكه خانه قه ويله
ً
ً
شاتىان
كلىران
/
5
ً
ً
ناوكردان
-3
 /6شاملى
12
391
14711
2872
11839
ً
كاميش تبت
-ً 4
 /7قرتبه
ً
ً
 /14كردنازى مه شه كان
5
139
748
748
كردنازي
5
ً 190
ً6
/15قاينه جه
1
87
3761
3571
قاينتجت
ً
ً
 /17كًله كه وه
سيدصادق
تبان
اوج
/
18
ً
ً7
6
83
3325
3325
اوج تيان
-8
 /19باوه كىرراو
ً
ً
شانذرى
/
20
13
99
15230
14414
816
ً
ً
 /33وشكىبه بةركةورطان
ً
ً
 /34تىتاقاج
ً
ً
/35كىلىس
شاندري
-9
ً
ً
 /36طلةزةردة
ً
ً
 /37قةرةياتاغ
ً
 /38وةلةمست
ً
 /30طريسةو بنةجىت
ً
ً
كريسة
10
4
51
8410
7945
465
بنضكان
بن
َريةبةرةو
ش
/
32
ً
ً
مشتركت
تعاونيت
جمعيت
1
11
ً
المجمىع
10
69
1364
72273
38213
34060
24
الكلي
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حضوُ ً :11بين اؾباب قكل الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُتً .

ً
حضوُ ً :8بين غضص اإلاسخصين الؼعاغُين خؿب الكهاصة ً
دبموم معاهد

اعدادية

السؤال :سبب الفشل

بكالوريوس

أمنية

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

11

22

5

10

24

48

سياسية

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

9

18

1

2

50

%100

اقتصادي

ماجستير

المجموع

دكتوراه

*ًتراوح اغماعهم بين (ً .)1960- 1950
اإلاصضع :الػُىت نُض البدثً .
ً
اما غضص اإلاسخصين الؼعاغُين خؿب ػبُػت الػمل ًدبين في
حضوُ (ً .)9
حضوُ ً :9بين اإلاسخصين الؼعاغُين خؿب ػبُػت الػملً .
المختصين الزراعيين

العدد

النسبة%

مرشد زراعي

16

32

مهندس زراعي

22

44

أساتذة الجامعات

10

20

خبراء

2

4

المجموع

50

%100

ً
ومً زالُ حضوُ (ً ) 10دبين لىا ان  %94مً اإلاسخصين
الؼعاغُين ًإٍضون الجضوي الانخصاصًت والاحخماغُت للجمػُاث
الخػاوهُت الؼعاغُت في خُىه ،بِىما وؿبت ؾير اإلاإٍضًً ً .%6
ً
حضوُ  :10جاًُض حضوي ً
السؤال :مدى جدوى الجمعيات
نعم
ال
المجموع

العدد

47

النسبة%

94

العدد

3

النسبة%

6

العدد

50

النسبة%

%100

ً
ُ
أما حضو  11بين ان  %74مً اإلاسخصين الؼعاغُين الهضماء
أوغؼوا ؾبب قكل الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت الى ألاؾباب
ألامىُت و %8الى أؾباب ؾُاؾُت  %6الانخصاصًت و %12الى
ً
أؾباب أزغيً .

أخرى
المجموع

العدد

37

النسبة%

74

العدد

4

النسبة%

8

العدد

3

النسبة%

6

العدد

6

النسبة%

12

العدد

50

النسبة%

%100

ً
ُ
وٍالخظ مً حضو ( )12ان  % 6منهم نض أًضوا نغاع الؿاء
الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في خين غاعطه ً .%94
حضوُ  :12مضي صىاب الؿاء الجمػُاث الخػا ًوهُت الؼعاغُت في
الػغام والانلُم ً
الؿإاُ :صىاب الالؿاء ً
ً8
الػضص ً
وػم ً
اليؿبتً 6 ً %
ً 47
الػضص ً
ال ً
اليؿبتً 94 ً %
ً 50
الػضص ً
اإلاجمىع ً
اليؿبتً 100 ً %
ً
وٍالخظ مً الجضوُ ( )13ان  %94مً اإلاسخصين الؼعاغُين
ًإٍضون اغاصة جأؾِـ الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت ،في خين
ًاهذ وؿبت ؾير اإلاإٍضًً ال جخجاوػ ً .%6
حضوُ ً :13بين مؿخىي جأًُض اإلاسخصين الؼعاغُين الغاصة اوكاء
الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُتً .
الؿإاُ :جأًُض اغاصة الخأؾِـ ً
ً 47
الػضص ً
وػم ً
اليؿبتً 94 ً %
ً3
الػضص ً
ال ً
اليؿبتً 6 ً %
ً 50
الػضص ً
اإلاجمىع ً
اليؿبتً 100 ً %
* ًتراوح مىالُضهم بين ( ) 1957- 1948و اؾلبهم مً ( الامُين و
مغخلت الضعاؾت الابخضائُت)ً .
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أما باليؿبت للمىخجين الؼعاغُين و الظًً ًاهىا مً ؾٌىت اإلاىؼهت
و جغاوح مىالُضهم بين ( ) 1957- 1948قهض ًاهذ وؿبت اإلاإٍضًً
للجضوي الانخصاصًت والاحخماغُت للجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت
وئغاصة جأؾِؿها واإلاػاعطين إللؿاءها  .%98أما  %90منهم عجح
اؾباب قكلها الى ألاؾباب ألامىُت والانخخاُ الضازلي والخغوب
في اإلاىؼهت ،و %8منهم الى الاؾباب الانخصاصًت و الدصدصت و
 %2الى ألاؾباب الؿُاؾُتً .
الاسحيحاجات ً
- 1بضأث الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُةت فةي مىؼهةت يغصؾ ةخان بهةىة
وبصىعة مىظمت بػض صضوع ناهىن الاصالح الؼعاعي عنم  30لؿىت
 1958ون ةةاهىن عن ة ةم  117لؿ ة ةىت  1970و نة ةةاهىن عن ةةم  90إلاىؼهة ةةت
الخٌم الظاحي وناهىن عنم  43لؿىت ً .1977
- 2ان الجمػُةةاث الخػاوهُةةت الؼعاغُةةت هةةي جظةةاقغ الجهةةىص اإلاك ةةتريت
للمؼاعغين مً احل عقؼ مؿخىاهم الانخصاصي والاحخمةاعي وجىمُةت
الغٍة ةةل ،وبى ة ةةاء مجخمة ةةؼ حؿ ة ةةىصه الػضال ة ةةت واإلاؿة ةةاواة غ ة ةةً ػغٍ ة ةةو
الخسلص مً اإلااليين والخجاع واإلاغابينً .
- 3لةةم حؿ ةةخؼؼ الجمػُ ةةاث الخػاوهُةةت الهُ ةةام بىاحباته ةةا الاؾاؾ ة ةُت
باؾة ةخمغاع بؿ ةةبب غ ةةضم الاؾ ة ةخهغاع ألامج ةةي والانخص ةةاصي والخ ةةغوب
والضماع والصغاغاث الضمىٍت اإلاؿخمغة فةي الانل ةُم مىةظ غةام ،1961
ً
الا انهةةا جمٌى ةةذ مةةً جثبُ ةةذ أنةةضامها وصغ ةةم الاهخةةاج الؼعاع ةةي غُى ةةا
ً
وههضا خؿب الامٍان وحؿىٍو بػع مىخجاث اإلاؼاعغينً .
ً
الحىصيات ً
 -1مً اإلاهم اغاصة جأهُل الجمػیةاث الخػاوهُت ألن لها صوع مهم قةي
اخخةظان الكةالح وعغایخه ،واؾخهؼاب حمیؼ الكالخين الظیً
جغًىا مهىتهم وجدىلىا ئلى مهً أزغيً .
 2ة جكػیل صوع اإلاصاعف الؼعاغُت لدؿهیل غملیاث جمىی ل
الجمػیاث الخػاوهیت في خاُ اغاصة جأؾِؿهاً 0
 3ة ئن هجاح غمل الجمػیاث الؼعاغُت حػخمض غلى جىغیت
ألاشداص الظیً یضیغونها ویكغقىن غليها بالػمل ً
الخػاووي والاإلاام بىظام الجمػیاث الخػاوهیت وأهضاقهاً .
 4ة جؼىیغ البدىر الػلمیت الخؼبیهیت في مجاالث الخػاون الؾیما
الخػاونً الؼعاعيً .
 5ة الاهخمام باإلغالم والخثهیل والخضعیب الخػاووي ،وغهض لهاءاث
صوعیت بين الهیاصاث الخػاوهیت وألاغظاء ،والػمل غلى ههل
الدبراث الخػاوهیت بين الجمػیاثً .
 6ة لخكػیل غمل الجمػیاث الخػاوهیت یيبغي جىقير الهغوض
اإلاىاؾبت وبكغوغ میؿغة ،يما یخؼلب مً وػاعة ً
الؼعاغت واإلاإؾؿاث الخابػت لها أحغاء خمالث ئعقاصیت تهضف ئلى
جىغیت اإلاؼاعغين واإلاؿدثمغیً بأهمیت هظه ً

الجمػیاث غلى مؿخىي الكغص واإلاجخمؼً .
املصادس
ً- 1ىعة ،مصؼلح ئصاعي اؾخسضم في الػهض الاؾالمي ،وفي اإلاىجض
ص( 702البهػت التي ججخمؼ قيها اإلاؿايً والهغي).
ُ
- 2مجلت ؾىمغ ،بؿضاص ،1952 ،اإلاجلض الثامً ،الجؼء ألاو  ،ص
.275
Combridge Ancient History" Cambridge, 1924, Vol. I, P. "- 3
423; Vol., III, P. 223
.C.J. Rich, Op. Cit., Vol. I, PP. 10-25, 30- 4
J.H. Karamers, Kirkut. "The Encyclopedia of Islam", P. - 5
.1028
.J.H. Karmers, Op. Cit, P. 1207- 6
.S.H. Longrig, four, centuries of modern Iraq, P. 209- 7
Sovetskaya "Intoricheskaya" Encyclopedia, Vol. 4, - 8
ً
ً
ً Moscow, 1963, pp, 913-914
 -9بغاهُم ،اخمض مدؿً ،1994 ،وانؼ الهؼاع الؼعاعي في انلُم
يغصؾخان الػغام وؾبل جىمُخه زالُ اإلاضة
 ،1993-1974عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعةً ،لُت الاصاعة
والانخصاص ،حامػت صالح الضًً ،ص.130
 - 10اخمض ،يماُ مظهغ ،1985 ،صعاؾاث في جأعٍش اًغان الخضًث
واإلاػاصغ ،ص.229
 - 11اخمض ،يماُ مظهغ ،بضون جاعٍش اليكغ ،يغًىى وجىابػها
خٌم الخاعٍش والظمير ،الجؼء ألاوُ ،اعبُل،
ص.113- 9
 - 12الباخث ،وهى مً مىالُض 1954وؾٌىت اإلاىؼهت.
 - 13الخكُض ،صالح الضًً مدمض ،1992 ،الىطؼ الانخصاصي في
الػغام واهم مكاًله ،الجؼء ألاوُ ،انخصاصًاث
مداقظت الؿلُماهُت ،ص.9- 7
 - 14الخمىصيً ،انىث ،1868 ،معجم البلضان ،اإلاجلض الثالث،
الًبرؽ ،ص .240
 - 15الضاهغي ،غبضالىهاب مؼغ ،1982 ،انخصاصًاث الخػاون
الؼعاعي ،الؼبػت ألاولى ،بؿضاص ،ص.246- 243
 - 16الضلُل الػغاقي الغؾمي لؿىت  ،1936ص.52- 50
 - 17الػخُبي ،غبُض ؾغوع ،الجمػُاث الخػاوهُت الاؾتهاليُت في
صولت الٍىٍذ ،صعاؾت حؿغاقُت جدلُلُت ،مجلت صعاؾاث
الدلُج والجؼٍغة الػغبُت ،الؿىت الخاصًت والػكغون ،الػضص .80
 - 18الػؼاوي  ،غباؽ ،جا عٍش الػغام بين اخخاللين ،الجؼء الؿابؼ،
ص ،168بضون جاعٍش اليكغ.
 - 19الٍاظمي ،هصير ؾػُض ،1986 ،الخؼب الكُىعي واإلاؿألت
الؼعاغُت في الػغام ،مغيؼ الابدار والضعاؾاث
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الاقترايُت في الػالم الػغبي ،ص 259- 258وص.343- 333
 -20بابان ،بسخُاع مصؼكى ،2007 ،اخصاء ألاعاض ي في مداقظت
الؿلُماهُت ،ص.219
 -21خؿين ،مدؿً مدمض ،1976 ،اعبُل في غهض الاجابٍي
1233- 1128م ،بؿضاص ،ص.79
 -22زصباى ،قايغ،2005 ،ألايغاص ،صعاؾت حؿغاقُت
ازىىؾغاقُت ،صاع الػغبُت للمؼبىغاث ،ص.25
-23زىاع ،غبضالػؼٍؼ ؾلُمان ،1968 ،جاعٍش الػغام الخضًث في
نهاًت خٌم صاوص باقا الى نهاًت خٌم مضخذ
باقا ،الهاهغة ،ص.8- 7
 -24مغاص  ،زلُل غلي  ، 1975 ،جاعٍش الػغام الاصاعي و
الانخصاصي في الػهض الػثماوي الثاوي ( )1650- 1638م
 ،عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعةً ،لُت آلاصاب ،حامػت بؿضاص،
ص.45- 44
 -25عقُضً ،اؾين مدمىص ،2016 ،الاؾدثماع والاؾٍان بين الىهض
والىانؼ ،اعبُل ،الؼبػت ألاولى ،ص.51
 -26عطا ،اهىع يغٍم وأمين مدمض ؾػُض الاصعَس ي ،2008 ،اغاصة
هىضؾت الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت في
الاصا عٍت،
انلُم يغصؾخان الػغام ،مجلت الػلىم الانخصاصًت و ً
اإلاجلض  ،14الػضص  ،50ص.165
 -27ؾكىع ،غبضهللا ،2005 ،الدكٌُالث ؤلاصاعٍت في حىىبي
يغصؾخان ،ؾلُماهُت ،ص( .81الىنائؼ الػغانُت،
الػضص  3175في.)1955/10/22
 -28قهض ،بضعي مدمض ،1973 ،جاعٍش الػغام في الػصغ الػباس ي
ألازير() 1258- 1157م ،بؿضاص ،ص .7- 4
 -29يبت ،ؾالم ابغاهُم غؼىف" ،الخػاون الؼعاعي" ،مأزىطة مً
قبٌت اإلاػلىماث الضولُت الاهترهِذ غلى اإلاىنؼ
الالٌترووي آلاحي.hrttp://gilgamish.org :
ُ
 -30مجلت ؾىمغ اإلاجلض الثاوي غكغ ،الجؼء ألاو والثاوي،
 ،1956ص.47- 46
 -31مغاص ،زلُل غلي ،1975 ،جاعٍش الػغام ؤلاصاعي والانخصاصي
في الػهض الػثماوي الثاوي)1850- 1638( ،م،
 -32هاقىع ،الهام زؼغل2016 ،م ،الجمػُاث الخػاوهُت الكالخُت
وصوعها في جىمُت الهؼاع الؼعاعي في الػغام،
حامػت البصغة ،مغيؼ صعاؾاث البصغة والدلُج الػغبي نؿم
الضعاؾاث الانخصاصًت ،مجلت الؿغي للػلىم الانخصاصًت
والاصاعٍت ،الؿىت الثاهُت غكغ ،اإلاجلض الغابؼ غكغ ،الػضص ، 38
ص.134- 133
 -33وػان صالح ،الاصالح الؼعاعي ،بضون جاعٍش اليكغ ،ص،19
مأزىطة مً قبٌت اإلاػلىماث الضولُت الاهترهِذ

غلى اإلاىنؼ الالٌترووي آلاحيhttp://www.arabency.com :
 - 34ولؿدُض ،حِـ عٍمىهض ،1984 ،عخلتي الى بؿضاص في غهض
الىالي صاوص باقا ،جغحمت وحػلُو ؾلُم ػه الخٌغٍتي،
بؿضاص ،صً .64- 7
ً
ً
(اؾخماعة الاؾخبُان للمسخصين واإلاىخجين الؼعاغُين) ً
ً
مالخظت :هظه الاؾخماعة الؾغاض البدةث الػلمةي قهةؽ ،قةايغًٍ
حػاوهٌم مػىاً .
اؾم اإلاىظل:

ً

ًالكهاصةً :

الىظُكتً :

ً

ًالضائغة :ة ة ة ً

-1

ًهةل ًاهةةذ لىحةىص الجمػُةةاث الخػاوهُةت الؼعاغُةةت صوع فةةي
الخىمُ ة ةةت الانخص ة ةةاصًت والاحخماغُ ة ةةت للمة ة ةؼاعغين ز ة ةةالُ
 1988- 1958في هاخُت قهغػوع؟ ً
ً ًال

-2

ً

ًوػم

ً

ًً

ًم ة ةةا ه ة ةةي الد ة ةةضماث الؼعاغُ ة ةةت الت ة ةةي ن ة ةةضمتها الجمػُ ة ةةاث
الخػاوهُت الؼعاغُت زالُ الكترةً :

-3

ًما هي أؾباب قكل الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت زالُ
هكـ الكترة؟ ً

-4

ًأمىُت

ً ة ؾُاؾُت

احخماغُت

ً ة أزغيً ً

ًهل جإٍض نغاع الؿاء الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُت؟ ً
ً ًال

-5

ً
ً
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ً

ًوػم

ً

ًً

ًهل جإٍض اغاصة جأؾِـ الجمػُاث الخػاوهُت الؼعاغُتً :
ً ًال

-6

ً

انخص ة ة ة ة ة ةةاصًت

ًإلااطا؟ ً

ً

ًوػم

ً

ًً

