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 : َكس١َ
زٚي١ أٚفُٛع١ زٍٚ ففٞ َكط  اختًفت َػُٝات ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٚفكا يًتكػُٝات اؾػطاف١ٝ يهٌ

ٜٛيٝٛ 23تػُٞ "ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ" ْػب١ إيٞ ْعاّ األقايِٝ ايصٟ نإ َتبعا يف َكط قبٌ ثٛض٠ 
ّ ، ٚأطًل عًٝٗا" ايكشاف١ احمل١ًٝ" ْػب١ يٓعاّ احملًٝات ايصٟ غاز يف ايبالز بعس ايجٛض٠  ، 1952

٥ط ٚغريٖا ٜطًل عًٝٗا "ايكشاف١ اؾ١ٜٛٗ" بُٝٓا يف بالز املػطب ايعطبٞ َجٌ املػطب ٚتْٛؼ ٚاؾعا
ْػب١ إيٞ تكػِٝ املٓاطل اؾػطا١ٜ ٖٓاى إيٞ دٗات يف سني تػُٞ يف ايػٛزإ " ايكشاف١ ايٛال١ٝ٥" 

 ْػب١ إيٞ ْعاّ ايٛالٜات املتبع يف تكػِٝ ايبالز إيٞ َٓاطل دػطاف١ٝ ٖٓاى.

ز َٚكط اؿانِ ٚسهَٛت٘ ٚقسميا ناْت ايكشف تكسض يف َكط إَا َٔ ايكاٖط٠ عاق١ُ ايبال  
إيٞ سس َا  –ٚإَا َٔ اإلغهٓسض١ٜ ايعاق١ُ ايجا١ْٝ ملكط ٚشيو بػبب تٛافط املساضؽ ٚاْتؿاض ايتعًِٝ 

، ٚاغتُط ٖصا يف ٖاتني املسٜٓتني َٚٔ ثِ تٛادس املتعًُني ٚاملجكفني إيٞ داْب تطنع املطابع فُٝٗا –
١ٖ يف َس١ٜٓ أغٝٛط نأٍٚ قشٝف١ إق١ًُٝٝ عٓسَا قسضت ف١ً ايٓع 1886ايٛنع ست٢ أٚا٥ٌ ايعاّ 

تكسض خاضز َسٜٓيت ايكاٖط٠ ٚاإلغهٓسض١ٜ َٚٔ داْب أخط ناْت أٚيٞ قشف ايكعٝس يتبسأ َٔ ٖٓا 
َطس١ً ايٓؿأ٠ ٚايتهٜٛٔ يف قشاف١ َكط عَُٛا ٚقشاف١ ايكعٝس خكٛقا َٚٔ املالسغ غٝطط٠ منط 

ٕ مل ميٓع شيو َٔ ظٗٛض أؾهاٍ أخط٣ َٔ املًه١ٝ ايفطز١ٜ ع٢ً أمناط ًَه١ٝ َععِ ٖصٙ ايكشف , ٚ إ
يف بين غٜٛف  1899َجال قشٝف١ ) اؿه١ُ ( اييت قسضت غ١ٓ املًه١ٝ َٓٗا املًه١ٝ ايجٓا١ٝ٥

 1904يكاسبٝٗا َطغ٢ قُٛز ايػهٓسضٟ ٚ سػٔ عٝػ٢ ، ٚ ) ايكعٝس ( اييت قسضت يف طٗطا غ١ٓ 
ٗطاٟٚ ، ٚ ) املطقس ( يف بين غٜٛف يكاسبٝٗا عبس اؿل امحس االْكاض٣ ٚ قُس عبس ايطسِٝ ايط

 1936يعبس ايععٜع اؿباىل ٚ فاط١ُ َٛغ٢ ، ٚ ) ايكعٝس األقك٢ ( اييت قسضت غ١ٓ  1921غ١ٓ 
إقًِٝ َكطٟ تعٗط فٝ٘  يحٚناْت ايفّٝٛ ثا (1)بأغٛإ يكاسبٝٗا قُس َهٞ ٚ عبس ايهطِٜ ْاقط

بايتايٞ ، ٢ٖٚ أغبٛع١ٝ غٝاغ١ٝسٝح ظٗطت قشٝف١"ايفّٝٛ" ٚ 1894ٜٓاٜط  26قشاف١ إق١ًُٝٝ يف 
 (2)يٝػت ثاْٞ إقًِٝ تعٗط فٝ٘ قشاف١ إق١ًُٝٝ نُا شٖب ايبعض.فٗٞ 

ٚظًت ايكشف اإلق١ًُٝٝ  تكسض ًَه١ٝ فطز١ٜ  أَٚؿرتن١ إيٞ إٔ ظٗط ْٛع دسٜس بعس ثٛض٠ 
ّ ٖٚٛ ايكشف  اإلق١ًُٝٝ اؿه١َٝٛ يهٔ األخري٠ اؽصت ؾهًني يف أٚآخط ايكطٕ 1952ٜٛيٝٛ 23

ايعؿطٜٔ ، ايؿهٌ األٍٚ ٖٚٛ املعتاز مبعين ايكشٝف١ ايكا١ُ٥ بصاتٗا بكطف ايٓعط عٔ إَهاْاتٗا 
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اْطالقا َٔ ػطب١ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٛ ظٗٛض َالسل إق١ًُٝٝ تابع١ يًكشف املطنع١ٜٚاآلخط ٖ
 (3)ايسٚي١ٝ سٝح ٜصٖب بعض ايباسجني إيٞ إٔ ٖٓاى ْٛعني َٔ ٖصٙ ايكشف: 

ايٓٛع األٍٚ: ايكشف اإلق١ًُٝٝ اييت تهٕٛ إقساضات قشف١ٝ َػتك١ً تكسضٖا َؤغػات قشف١ٝ يف 
دطا٥س: املسٕ اٚاألقايِٝ املدتًف١ َجٌ 

يف بطٜطاْٝا ٚدطٜس٠  األَطٜهٝتني ٚ 
ايّٝٛ ٚدطٜس٠ اؾعٜط٠ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚنصيو بعض ٖصٙ ايكشف يف فطْػا ٚاملاْٝا 

 ٚغريٖا.
إق١ًُٝٝ َٔ ايكشف ايكشف ايك١َٝٛ َجٌ:ايٓٛع اآلخط: ايكشف اإلق١ًُٝٝ اييت ٖٞ فطز طبعات 

ٚدطٜس٠"دٓو" يف  يف أَطٜها ٚف١ً  
 بانػتإ.

ٚاؿكٝك١ إٔ ايتذطب١ املكط١ٜ يف ٖصا ايكسز مل ٜهتب هلا ايٓذاح غٛا٤ بايٓػب١ يطبعات   
يٓػب١ يًطبعات اييت مت ايكشف املطنع١ٜ اييت قسضت إقًُٝٝا َجٌ دطٜس٠"ايٛفس" ٚغريٖا أٚبا

ايتدطٝط إلقساضٖا ٚمل تكسض بايفعٌ َجٌ ػطب١ َؤغػ١ أخباض ايّٝٛ يف قافع١ ايبشط األمحط، 
ٚقس ٜطدع ايػبب يف شيو إيٞ عس٠ عٛاٌَ َٓٗا:املٛضٚخ ايتاضىٞ املتُجٌ يف عاز٠ قطا٠٤ املكطٜني 

عهٗا متاَا سٝح ٜػًب يًكشف ايك١َٝٛ، ٚتطادع َػتٟٛ ايكشف اإلق١ًُٝٝ بٌ تالؾٞ َػتٟٛ ب
عًٝٗا ايطابع ايتذاضٟ ظاْب إٔ غايب١ٝ ايكشف اإلق١ًُٝٝ مل تٓذح يف دصب ايكاض٨ أٚتبين َؿطٚع 

 ىسّ قاض٥ٗا يف شات اإلقًِٝ.
تٓكػِ إيٞ َكس١َ َٚبشجني; ٚ تبشح يف ٚاقع ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط ٖٚصٙ ايسضاغ١

 ١فا، ٚاملبشح ايجاْٞ:ٚاقع ايكشاملكط١ٜ ٚاألدٓب١ٝاملبشح األٍٚ: َالَح عٛخ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ 
 اإلق١ًُٝٝ ايٛضق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ املكط١ٜ .
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 :املكط١ٜ ٚاألدٓب١َٝالَح عٛخ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ  -املبشح األٍٚ

اإلق١ًُٝٝ أٚاحمل١ًٝ ْعطا ألُٖٝتٗا ٚزٚضٖا يف  يكشاف١اٖتُت ايسضاغات األنازمي١ٝ اؿسٜج١ با
١ُٝ يف ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ت١ُٝٓ اجملتُعات احمل١ًٝ إٕ تٛفطت هلا عٛاٌَ ايٓذاح ؾإٔ ايكشاف١ اإلقًٝ

، ٜٚالسغ إٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ اييت أدطٜت عًٞ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ التتٓاغب ٚتاضٜذ املتكس١َ
ّ ضغِ َطاسٌ ايُٓٛ ٚايرتادع ٚايهعف 1866َكط َٓص عاّٚعسز ايكشف اإلق١ًُٝٝ اييت قسضت يف 

بٌ ٚاالمػاضٚاإلْسثاض اييت تعطنت هلا، ٚقس ٜطدع شيو إيٞ تطادع تأثريٖا ْعطا يًعكبات اييت 
 ٚادٗتٗا َٓص ْؿأتٗا ٚإيٞ ايّٝٛ.

إال  -ضغِ قًتٗا -نُا يٛسغ إٔ غايب١ٝ ايسضاغات اييت أدطٜت عًٞ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ  
ٚتطٛضٖا ٚتطٜٛطٖا ٚتٛقٝفٗا َجٌ  يف اؾٛاْب ايتاضى١ٝ املتُج١ً يف ضقس ْؿأتٗا أْٗا تطنعت

ٚزضاغ١ إبطاِٖٝ املػًُٞ "تطٜٛط  (4)"ملاشا ْس٠ٚ عٔ ايكشاف١ احمل١ًٝ يف َكط؟" زضاغ١ خًٌٝ قابات 
ٚضنعت عًٞ سط١ٜ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٚأنست إٔ قه١ٝ االٖتُاّ  (5)ايكشاف١ احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ"

ٜٛط ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٚتُٓٝتٗا ٜعس َعًُا َٔ َعامل ايسٚي١ اؿسٜج١ اييت تؤَٔ عكٛم بتط
االْػإ ٚزٚضٙ يف املؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف بٓا٤ ٚطٓ٘ ٚشيو عٔ ططٜل إعالّ سط َػتٓريبسٕٚ نػٛط 

 ١ٝ.اٚقٝٛز ٚاؿط١ٜ يًكشاف١ االق١ًُٝٝ ٖٞ ايًب١ٓ األٚيٞ يف بٓا٤ اؿط١ٜ يباقٞ ٚغا٥ٌ اإلعالّ احملً

ْٛقؿت أٍٚ نُا ظٗطت بعض ايسضاغات سٍٛ َٛقف َٚعاؾ١ ايكشف اإلق١ًُٝٝ يبعض ايكهاٜا سٝح  
"قشاف١ ايكعٝس  ّ عٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ف٢ قعٝس َكط ٚعٓٛاْٗا2011ضغاي١ زنتٛضاٙ عاّ 

 (6).1960ّ إىل 1886َٚٛقفٗا َٔ ايكهاٜا ايٛط١ٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ف٢ َكط 

زضاغ١  -بعٓٛإ:"َعاؾ١ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يبعض قهاٜا ايؿباب املكط٣ٚظٗطت زضاغ١   
ٖٚٞ قهاٜا:ايبطاي١ ، اإلزَإ،  (7)" 2004 -2001ؼًًٝٝ٘ يكشف إقًِٝ ايسيتا ف٢ ايفرت٠ َٔ 

ايعٚاز ايعطيف، ايػعٚ ايجكايف ٚايعٛمل١. ٚنؿفت ْتا٥ذٗا إٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ املًُٛن١ يًسٚي١ 
قشٝف١ املٓٛف١ٝ( اٖتُت بكهاٜا ايؿباب  -احملافعات) قشٝف١ نفط ايؿٝذممج١ً يف زٜٛإ عاّ 

ٚيف سذِ ايتٓاٍٚ  ٚخككت هلا َػاس١ أنرب ، ٚناْت أنجط سطقا يف َعاؾتٗا يكهاٜا ايسضاغ١
قشٝف١ أخباض ايسق١ًٝٗ(ٚايكشف  -) قشٝف١ أخباض زَٝاطاض١ْ بايكشف شات املًه١ٝ ايفطز١َٜك
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ْٚٛعت ايكشف يف قٛايب ايتشطٜط ايكشفٞ إال أْٗا اعتُست  ٚفس ايسيتا(، ) اؿعب١ٝ قشٝف١
بٓػب١ نبري٠ عًٞ اـرب ٚاملكاٍ ، ٚبايٓػب١ ملكازض ايكهاٜا يف ايكشف دا٤ اعتُاز ايكشف عًٞ 
احملطض يف املعاؾ١ بٓػب١ نبري٠ ٚإٔ ايكشف َٛنع ايسضاغ١ اغتهتبت فُٛع١ َٔ ايهتاب ٚاغاتص٠ 

 ًهتاب١ سٍٛ ٖصٙ ايكهاٜا.اؾاَعات ٚاـربا٤ ٚاملتدككني ي

ٖٚٓاى بعض ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايسٚض ايتُٟٓٛ يًكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط َجٌ زضاغ١: 
إبطاِٖٝ ايسغٛق٢ عبساهلل املػ٢ًُ بعٓٛإ" ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ اجملتُعات 

ضٕٚ بايفّٝٛ، أخباض زَٝاط زضاغ١ تاضى١ٝ ٚقف١ٝ تطبٝك١ٝ يكشف قاٖٚٞ عباض٠ عٔ  (8)احمل١ًٝ"
ٚاعتُس  1979-1970ٚايكٓا٠ باإلمساع١ًٝٝ ٚف١ً قٛت ايؿطق١ٝ بايعقاظٜل ٚشيو يف ايفرت٠ َٔ 

ايباسح ع٢ً األعساز املتٛفط٠ َٔ ٖصٙ ايكشف، ٚخًكت إيٞ إٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط تتعطض 
َٚؿه١ً ايتٌُٜٛ، َٚؿه١ً  إىل ايعسٜس َٔ املؿهالت أُٖٗا ايٛنع املٗين يًعاًَني بٗصٙ ايكشف

ْادٞ غامل قُس ايؿٗاٟٚ، اإلعالّ اإلقًُٝٞ ٚقهاٜا ايت١ُٝٓ،زضاغ١  ٚنصيو زضاغ١ ،ايتٛظٜع
 (9)ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ عًٞ بعض ٚغا٥ٌ اإلعالّ اإلق١ًُٝٝ 

تٓاٍٚ فٝٗا  (10)فاضٚم أبٛظٜس بعٓٛإ:"خكا٥ل ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ" زضاغ١ يًسنتٛض نصيو  
غت قشف إق١ًُٝٝ َكط١ٜ ٖٞ: ايػفري ٚتكسض ١َٜٝٛ يف االغهٓسض١ٜ، أخباض زَٝاط ٚتكسض 
أغبٛع١ٝ يف َس١ٜٓ زَٝاط، ايكٓا٠ ٚتكسض أغبٛع١ٝ يف االمساع١ًٝٝ، أخباض بين غٜٛف 
ٚتكسضأغبٛع١ٝ يف َس١ٜٓ بين غٜٛف، املٓٛف١ٝ ٚتكسض ؾٗط١ٜ يف َس١ٜٓ ؾبني ايهّٛ ،ٚاملٓكٛض٠ 

ٗط١ٜ يف َس١ٜٓ املٓكٛض٠.ٚتٛقًت ايسضاغ١ إيٞ إ ايطابع ايعاّ يًكشٝف١ احمل١ًٝ يف َكط ٚتكسض ؾ
ٖٛ طابع قشاف١ ايطأٟ ٚإٔ شيو ٜطدع إيٞ غ١ًٝ اإلزاض األغبٛعٞ ٚايؿٗطٟ عًٞ ٖصٙ ايكشف، 
ٖٚٓاى تفاٚت بني قشف ايسضاغ١ يف اغتدساَٗا يًكٛايب ايف١ٝٓ اؿسٜج١ َع ق١ً اٖتُاّ ٖصٙ 

ٕ ايػٝاغ١ٝ َكابالضتفاع زضد١ االٖتُاّ بايؿ٦ٕٛ االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ظاْب ايكشف بايؿ٦ٛ
اضتفاع زضد١ االٖتُاّ بايؿ٦ٕٛ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاف١ٝ ٚايطٜان١ٝ يف َكابٌ نآي١ االٖتُاّ بؿ٦ٕٛ 
املطأ٠ ٚايتعًِٝ، ْٚبني إٔ ٖٓاى قشٝفتني فكط َٔ قشف ايسضاغ١ تعتُسإ عًٞ ايتٌُٜٛ ايصاتٞ يف 

ُٖا قشٝفيت ايػفريٚأخباض زَٝاط بُٝٓا بك١ٝ قشف ايسضاغ١ األضبع تعٝـ عًٞ ايسعِ اإلقسض ٚ
ٚشيو ظاْب عس٠  ، املازٟ املباؾطٚغري املباؾطَٔ غًطات احملافع١ اييت تٓتُٞ إيٝٗا نٌ قشٝف١
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ْسٚات ٚزٚضات تسضٜب١ٝ ٚٚضف عٌُ ٚقانطات سٍٛ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف قافعات َكط غٛا٤ 
 ت١ٝ أّ َٔ خالٍ بعض املؤغػات ايكشف١ٝ أٚ ايع١ًُٝ أَٚٓعُات اجملتُع املسْٞ .ناْت ظٗٛز شا

أَا عًٞ قعٝس ايسضاغات األدٓب١ٝ فٗٓاى َفاضقات ٚانش١ بٝٓٗا ٚبني ايسضاغات ايعطب١ٝ ففٞ سني   
لس إٔ األخري٠ َاظايت تطتاز اؾٛاْب ايتاضى١ٝ ٚايتٛقٝف ٚايتطٜٛط لس يف املكابٌ إٔ 

دٓب١ٝ قطعت ؾٛطا نبريا يف قاض١ٝ٥ ايكشف احمل١ًٝ ٚاقتكازٜاتٗا ٚاملٛاطٔ ايكشفٞ ايسضاغات األ
فٝٗا ٚتأثري ايكشاف١ اإليٝهرت١ْٝٚ عًٝٗا ٚغري شيو، يهٔ املؿه١ً يٝػت يف ايباسجني أٚايبشٛخ بكسض 

 َاٖٞ اختالف طبٝع١ َٚػتٟٛ ٚإَهاْٝات ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٖٓا ٖٚٓاى.

األَطٜه١ٝ ظاٖط٠ تٛقف ايكشف احمل١ًٝ املطبٛع١ عٔ  فكس ْاقؿت اسسٟ ايسضاغات  
ايكسٚض بعس تأثري اإلْرتْت عًٞ اقتكازٜات ايكشف يف ايسٍٚ املتكس١َ بكف١ عا١َ ٚأظٗطت 

% أنسٚا إٔ فكسإ ايكشف احمل١ًٝ َٔ ؾأْ٘ إؿام ايهطض 43ايسضاغ١ إٔ أقٌ َٔ ْكف األَطٜهٝني 
ٜٔ وكًٕٛ عًٞ األخباض احمل١ًٝ باْتعاّ َٔ ٖصٙ عٝاتِٗ ٚسٝا٠ فتُعِٗ احملًٞ ٚتبني إٔ ايص

% َٔ 56ايكشف ِٖ أنجط َٔ ايصٜٔ تكٌ ْػب١ قطا٤تِٗ يًكشف احمل١ًٝ  يف ٖصا االػاٙ بُٝٓا قاٍ 
املبشٛثني إٔ فكسإ ايكشٝف١ احمل١ًٝ غٛا٤ ناْت َطبٛع١ أٚعًٞ ؾبه١ اإلْرتْت فإٕ شيو َٔ ؾأْ٘ 

 (11)إؿام ايهطض باؿٝا٠ املس١ْٝ يًُذتُع

ايتعطف ع٢ً اـكا٥ل ايسميٛغطاف١ٝ   زضاغ١ اغتٗسفت بُٝٓا
يكطا٤ ايكشف احمل١ًٝ ٚاغتدساّ ايتشطٜطايكشفٞ يف قشاف١ اجملتُعات ايكػري٠ اييت ٜكٌ 

أٚ أقٌ يف ايٛالٜات املتشس٠. نُا تسضؽ ايعالق١ بني ايكٛض اإلعال١َٝ  ايف ْػ١ُ  25000 تعسازٖا إيٞ 
الغتدساّ ٚغا٥ٌ اإلعالّ احمل١ًٝ ٚايفِٗ. ٚتبني إٔ قطا٠٤ ايكشف احمل١ًٝ بؿهٌ إهابٞ َطتبط١ 
مبتػري ايعُط ٚاؾٓؼ ٚايسخٌ، يف سني إٔ قطا٠٤ افتتاسٝات أٚ ضغا٥ٌ إىل احملطض يف ايكشف احمل١ًٝ 

ايػٔ ٚاؾٓؼ ٚايعطم، ٚاألغط اييت يسٜٗا أطفاٍ َٔ ايصٜٔ تكٌ أعُاضِٖ عٔ َطتبط١ عػب 
عاَا. سٝح إٕ َتػري ايعُط نإ َطتبطا بؿهٌ إهابٞ َع قطا٤ ايكشف احمل١ًٝ سٝح تبني إٔ نباض 18

ايػٔ يف اجملتُعات ايكػري٠ اغتدسَٛا ايكشف احمل١ًٝ يتًب١ٝ استٝاداتِٗ َٔ املعًَٛات عٔ 
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عٝؿٕٛ فٝٗا أنجط َٔ ْعطا٥ِٗ األقػط غٓا. نُا إٔ ايكشف احمل١ًٝ ناْت أنجط اجملتُعات اييت ٜ
(). داشب١ٝ يًٓػا٤ ٚاألغط شات ايسخٌ ايعايٞ يف اجملتُعات ايكػري٠

يف سني أدطٟ َؿطٚع َطنع بٝٛ يألعاخ يًتُٝع يف ايكشاف١ ٚ َؿطٚع اإلْرتْت ٚاؿٝا٠ 
َٔ ايبايػني يف املس٠  2251ؤغػ١ فاضؽ زضاغ١ عًٞ األَطٜه١ٝ، باالؾرتاى َع دٕٛ ؽ. ٚ دُٝؼ ٍ َٚ

 َٕٛنٛعا ٚتبني أ 16ّ يًتعطف عًٞ ططم سكٛهلِ عًٞ املعًَٛات يف إطاض 2011ٜٓاٜط  12-25َٔ 
% َِٓٗ ٜعتُسٕٚ عًٞ ايكشف احمل١ًٝ يف اؿكٍٛ عًٞ َعًَٛاتِٗ ٚقاٍ َٔ ِٖ فٛم غٔ 72ْػب١ 

هٕٛ هلا تأثري غًيب عًِٝٗ يف اؿكٍٛ عًٞ األخباض األضبعني أْ٘ يف ساي١ اختفا٤ ايكشف احمل١ًٝ غٝ
  (13.)ٚاملعًَٛات

ٌٖٝ املٗين يًكشاف١ أزضاغ١ ساي١ ٖٚٞ تبشح ايت بُٝٓا أدطٟ 
ربٜطا١ْٝ ٚمشًت ٚايتػًػٌ ايعَين يًُذاٍ ايعاّ َٚػتٟٛ املٛاطٔ ايكشفٞ يف ايكشف احمل١ًٝ اي

االدتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ٚاـبري احملًٞ َكاض١ْ بِٝٓٗ ٚبني : َطاغٌ املٓطك١ ٚايٓاؾط ثالث١ أْٛاع َِٓٗ
ايكشفٝني املٗٓٝني بٗصٙ ايكشف ٚتبني إٔ قسضاتِٗ َتكاضب١ َع اختالف َٔ سٝح ايتعًِٝ ٚاؾٓؼ 

 (14)ٚايعُطٚايسٜٔ ٚاالٖتُاَات ايػٝاغ١ٝ ٚايتشفٝع.

ٕ اٖتُاّ َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط ضغِ تاضىٗا ايطٌٜٛ إال أ
ايباسجني بٗا َاظاٍ نعٝفا ٚإٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ اييت أدطٜت ناْت يف ْطام قسٚز يًػا١ٜ ٚإٔ 
ٖٓاى دٛاْب مل تتٓاٚهلا َجٌ ٖصٙ ايسضاغات ألغباب قس تتعًل بطبٝع١ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ 

ف١ املطنع١ٜ ٚاملؿهالت اييت تعاْٞ َٓٗا ٚايعكبات اييت تٛادٗٗا ظاْب اْكطاف ايباسجني إيٞ ايكشا
أٚايك١َٝٛ َٚطنع١ٜ عٛخ اإلعالّ اييت اغتُطت طٜٛال يف َكط سيت بعس ايتٛغع يف إْؿا٤ أقػاّ 
ٚنًٝات اإلعالّ اإلق١ًُٝٝ لس إٔ َععِ ايباسجني ٜٗتُٕٛ باإلعالّ املطنعٟ نُا إٔ اـطط ٚاملكطضات 

ٖتُاّ ب٘ َٔ َٓطًل أْٗا ايسضاغ١ٝ مل تعهؼ سيت االٕ ايٛاقع اإلقًُٝٞ ايصٟ ْؿأت فٝ٘ ٜٚٓبػٞ اال
 اَتساز يًٛا٥ح أقػاّ ٚن١ًٝ اإلعالّ املطنع١ٜ يف ايكاٖط٠ األَط ايصٟ هب إعاز٠ ايٓعط فٝ٘ . 
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 ٚاقع ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ املطبٛع١ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ يف َكط -املبشح ايجاْٞ

تعٗط فٝٗا  أغٝٛط ثاْٞ َس١ٜٓ َكط١ٜ نإ أٍٚ ظٗٛض يًكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف االغهٓسض١ٜ ، ٚناْت
َس١ٜٓ َكط١ٜ تكسض فٝٗا قشٝف١ إق١ًُٝٝ ثِ تٛايٞ قسٚض  قشف إق١ًُٝٝ بُٝٓا ناْت ايفّٝٛ ثايح

ايكشف اإلق١ًُٝٝ يف كتًف أقايِٝ َكطيهٓٗا تأضدشت بني ايبعٚغ ٚاألفٍٛ ٚاإلْسثاض سيت إٔ 
املطس١ً األٚيٞ: َطس١ً ايٓؿأ٠   (15)ايبعض ٜؤضر يًكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط غُػ١ َطاسٌ ٖٞ:

ّ(، ٚايجايج١: َطس١ً ايٓهر 1920-1901(،ٚايجا١ْٝ: َطس١ً ايؿباب)1900-1866ٚايتهٜٛٔ )
( ٚاـاَػ١ :َطس١ً 1960-1939ّ( ٚايطابع١: َطس١ً اإلْهُاف)1938-1921ٚاإلْطالم )

 ّ( 1987-1961ايتكًل)

ٖٚٞ ٚضق١ٝ ٚإيٝهرت١ْٝٚ َٓٗا:"أَٛاز" دطا٥س أغبٛع١ٝ ٚؾٗط١ٜ  6ففٞ اإلغهٓسض١ٜ تٛدس سايٝا   
ٚتٗتِ  بايؿإٔ ايجكاف٢ ايعاّ ملس١ٜٓ  1999ظٗطت ف٢ أنتٛبط  أقسّ ايتذاضب اإليهرت١ْٝٚ

أبٓا٤ اإلغهٓسض١ٜ، ٚسككت ضٚادا ثكافٝا يًُس١ٜٓ. نُا أتاست ايفطق١ يٓؿط أعُاٍ املبسعني َٔ 
ٚتتهٕٛ ١٦ٖٝ ؼطٜطٖا َٔ َٓري عت١ٝ  ،أقسضت ْػدتٗا ايٛضق١ٝ 2011ّٜٓاٜط 25، ٚبعس ثٛض٠ املس١ٜٓ

ٚتكسض بايًػ١ اإللًٝع١ٜ، "أْبا٤ اإلغهٓسض١ٜ « برتٚ َاضٜٔ بٛغت»دطٜس٠ٚ ،..ٚسػاّ عبسايكازض
ٚض٥ٝؼ ؼطٜطٖا طاضم سػني ايكشف٢ بٛناي١ أْبا٤  2005املكٛض٠" ٢ٖٚ َس١ْٚ تسضٜب١ٝ تأغػت عاّ 

ٚاحملرتفني ايصٜٔ ٜتعإًَٛ َع ايكشاف١ ايؿطم األٚغط ٚوطضٖا فُٛع١ َٔ ايكشفٝني املتُٝعٜٔ 
أَا املساض اإليهرت١ْٝٚ ٚفل آيٝاتٗا ايػطٜع١ ٚاملتطٛض٠ ٚايكٝاّ ع٢ً تسضٜب احملطضٜٔ ايؿباب عًٝٗا

ف٢ٗ دطٜس٠ أغبٛع١ٝ ٜكسضٖا سعب َكط ايجٛض٠، بُٝٓا ايفٓاض، ف١ً َتدكك١ ف٢ أخباض داَع١ 
إىل شيو ٖٓاى ػطب١ َتدكك١ ف٢ فاٍ  اإلغهٓسض١ٜ ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا قُس َعٛض، باإلناف١

ايؿٗط١ٜ ٢ٖٚ ف١ً اقتكاز١ٜ َتدكك١، « يٛدٝػتو ْٝٛظ»ايٓكٌ ايبشط٣ ٚايبرتٍٚ ٢ٖٚ ف١ً 
املتدكك١ ف٢ قطاع ايبرتٍٚ، ٚض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ ٚض٥ٝؼ ايتشطٜط سػني فتش٢ « برتَٚاضٜٔ»ٚ

 (16)سػني

ٚتعس غٖٛاز َٔ أقسّ احملافعات اييت قسضت بٗا قشف إق١ًُٝٝ ٚنإ هلا ْكٝب نبري َٔ تًو   
ايكشف ٚايت٢ َا يبػت إٔ تط٣ ايٓٛض إال ٚظٗطت َعٗا ايعسٜس َٔ املعٛقات ٚايتشسٜات اييت ؼٍٛ 
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زٕٚ بكا٥ٗا أٚ ست٢ اْتعاّ قسٚضٖا ٚتٓاقهت اآلضا٤ سٍٛ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايكشف يف خس١َ اجملتُع 
ًٞ ٚزٚضٖا يف ؼكٝل أٖسافٗا ٚيعٌ تاضٜذ ايكشاف١ االق١ًُٝٝ اؿسٜج١ مبشافع١ غٖٛاز بسأ احمل

برتخٝل َٔ اجملًؼ األع٢ً  قٛت غٖٛاز"عٓسَا قسضت قشٝف١ " 1981َبهطا ٚبايتشسٜس عاّ 
يًكشاف١ ٚنإ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعب٢ احمل٢ً ٖٛ ض٥ٝؼ فًؼ ازاضتٗا ٚناْت ايٛسٝس٠ ٚقتٗا ٚناْت 

ٚقٌ بٗا  بُٝٓاال َٔ َٛاط٢ٓ احملافع١ ٚنإ زخًٗا ٜػِٗ بؿهٌ نبري ف٢ اْتعاّ قسٚضٖا تًك٢ اقبا
زاض٠ ايكشٝف١ اآلٕ َسٜط إَطات ف٢ ايعاّ بػبب نعف ايتٌُٜٛ ٜٚطأؽ فًؼ  4اؿاٍ االٕ إٔ تكسض 

 (17)عاّ ايؿؤٕ ايكا١ْْٝٛ باحملافع١ بسال َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ احمل٢ً يًُشافع١ .

ايت٢ ٜطأؽ فًؼ إزاضتٗا إمساعٌٝ ايعٛا٢َ ايكشف٢ باألٖطاّ ٖٚٞ  ض غٖٛاز"أخباٖٚٓاى دطٜس٠ " 
تعتُس بؿهٌ أغاغ٢ ع٢ً اإلعالْات ٚضعا١ٜ ضداٍ األعُاٍ ٚتكسض برتخٝل أدٓب٢ ٚايٛنع ٜتطابل 

" ايت٢ ٜطأؽ فًؼ إزاضتٗا قُس ايطٛخ٢ ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا ايػٖٛاد١ٝمتاًَا ف٢ قشٝفت٢ "
ايّٝٛ ايت٢ ٜطأؽ فًؼ إزاضتٗا قُس كتاض ايكشف٢ باألٖطاّ  ٖاز""دطٜس٠ غٛٚععايسٜٔ عطااهلل 

 (أخباض غٖٛاز)طأٜؼ فًؼ إزاضتٗا عال٤ ايكُطٟ، ٜٚ (ايؿاضع اآلٕ)، (قٛت ايبًٝٓا)ف١ً ٚ (18)
َطبٛع١ ؾٗط١ٜ  (دطٜس٠ أبٓا٤ ايٛطٔ ايعطبٞ)َطبٛع١ ؾٗط١ٜ ض٥ٝؼ ؼطٜطٖا  امساعٌٝ ايعٛاَٞ، 

 ض٥ٝؼ فًؼ إزاضتٗا ثطٚت ايهُطاْٞ ٚض٥ٝؼ ؼطٜطٖا  َكطفٞ األَني.

َطبٛع١ ؾٗط١ٜ ٚضابطٗا عًٞ ايؿبه١  (قٛت أغٝٛط) ٚيف أغٝٛط تكسض عًٞ غبٌٝ املجاٍ:
 (،قٛت املػٝشٞ اؿط)، ٚ  

نُٛقع ( قٓا أْٚالٜٔ)ٚيف قافع١ قٓا تكسض عسز َٔ ايكشف ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ َٓٗا: قشٝف١ 
َطبٛع١ ؾٗط١ٜ ( ايٓذعا١ٜٚ)إيٝهرتْٚٞ عًٞ َساض ايػاع١ ض٥ٝؼ ؼطٜطٖا ابطاِٖٝ اـهريٟ، 

 (أخباض قٓا)ٚدطٜسٙ  أغػٗا ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا أَري ايكطاف ٚض٥ٝؼ ؼطٜطٖا ٖؿاّ ْٜٛؼ.
زؾٓا  )ٜٚطأٜؼ فًؼ إزاضتٗا ز.ٖا٢ْ قرب٣ بُٝٓا ٜطأؽ ؼطٜطٖا عبس اؿهِٝ ايكان٢ ، ٚ

 (19ٚتكسضإ عٔ َؤغػ١ ٚالز ايبًس املُٛي١ َٔ ايُٓػا.) (ٚقٓا ايبًس )ٚ(ايّٝٛ

-هلا َٛقع عًٞ فٝػبٛى ٚتٜٛرت غاع١( نذطٜس٠ إيهرت24١ْٝٚٚيف قافع١ أغٛإ تكسض: )أغٛإ   
قٛت )، دطٜس٠ ضابطٗا: ٚ
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نُطبٛع١ ٚضق١ٝ ؾا١ًَ تكسض نٌ ؾٗط بُٝٓا تؿٗس قافع١ ايبشري٠ َٓافػ١ يف اإلقساضات  (أغٛإ
َٛقعًا إيهرتًْٚٝا َع اقرتاب االْتدابات ايربملا١ْٝ اييت أدطٜت َؤخطا 13دطٜس٠ ٚ 15ايكشف١ٝ بني 

ؾباب )ٚايت٢ متجٌ طٛم ايٓذا٠ يتًو ايكشف َع اظزٖاض إعالْات املطؾشني االْتداب١ٝ َٓٗا: 
ايت٢ تكسض عٔ سعب َكط ايفتا٠، ٜٚؿطف ع٢ً ؼطٜطٖا ْاقط سػإ،  (شري٠ ٚاإلغهٓسض١ٜايب

أْبا٤ )ايت٢ ٜكسضٖا ضدٌ األعُاٍ عبس ايًطٝف ايفهاىل، ٚنصيو  (أخباض ايبشري٠ ٚاألقايِٝ)ٚ
 (20)ايت٢ ٜؿطف عًٝٗا ضَهإ ايكباغ. (ايبشري٠

زغتٛض )ايت٢ متجٌ إقًِٝ ايبشري٠ أؾٗطٖا ٚبايٓػب١ يًُٛاقع اإليهرت١ْٝٚ فٗٓاى ايعسٜس َٔ املٛاقع 
، (َٝسإ ايبشري٠)ايص٣ ٜؿطف عًٝ٘ ضدٌ األعُاٍ قُس ؾًتٛت، ٚ (قس٣ ايبشري٠)، َٚٛقع (ايبشري٠
ايت٢ ٜؿطف عًٝٗا أمئ عبسايععٜع، نُا تهِ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  (ٚناي١ أْبا٤ ايبشري٠)ٚنصيو 

ايص٣ ٜؿطف  (تًٝفعٜٕٛ ايبشري٠)٣ مبس١ٜٓ ضؾٝس، ٚايت٢ ٜؿطف عًٝٗا ٚيٝس ايهفطاٚ (ايبشري٠ ْٝٛظ)
.ع٢ً ؼطٜطٙ قُس ْٛاض٠

ٚتعس زَٝاط َٔ احملافعات ايت٢ هلا ْكٝب ف٢ إقساض ايكشف ٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ سٝح تٛدس بٗا    
َٛقعا إيهرتْٚٝا أغًبٗا ممًٛن١ ألؾدام ٚاْتؿطت  11قشف ٚضق١ٝ ؾٗط١ٜ ٚغري زٚض١ٜ، ٚ  10سٛايٞ 

ٜسٜطٖا  (أخباض زَٝاط)ْٜٛٝٛ، َٚٔ أؾٗطٖا ٚأقسَٗا : 30ٜٓاٜط ٚ 25بكٛض٠ نبري٠ بعس أسساخ ثٛضت٢ 
سايٝا قُس اؿعا٣ٚ ٚتعتُس ع٢ً األخباض ٚاملكاالت ايتش١ًًٝٝ يؿدكٝات َعطٚف١ ف٢ زَٝاط ٚتكسض 

ف٢  أغِٗيكاسبٗا ٖؿاّ أبٛطايب ٚتكسض برتخٝل أدٓب٢ ٚ (زَٝاط ايّٝٛ)، ٚدطٜس٠ أغبٛعنينٌ 
ايٓاطك١ باغِ ايػطف١  (أْبا٤ زَٝاط)تأغٝػٗا عسز َٔ َطاغ٢ً ايكشف اؿايٝني.ٚدطٜس٠ 

يكاسبٗا عازٍ  (سسٜح ايٓاؽ)ايتذاض١ٜ ٚايت٢ نإ ٜطأؽ ؼطٜطٖا ايكشف٢ قُٛز فاٜس، ٚ
ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا  (قٛت ايؿعب)ايؿطباق٢ ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا سايٝا ايكشف٢ سػٔ غعس، ٚ

ايت٢ تكسض عٔ ْكاب١ قٓاع األثاخ ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا قُس  (قٓاع األثاخ)ق٢ٝ اهلٓسا٣ٚ، ٚ
ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا أمحس عٛض  (قفش١ دسٜس٠)ٖا طاضم ايهطزا٣ٚ، َٚػًِ ٜٚطأؽ ؼطٜط

ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا أمحس فس٣ املؿس  (قس٣ زَٝاط)ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا عبسايطمحٔ بك١ً، ٚ
٢ٖٚ ايكشٝف١ ايطٜان١ٝ ايٛسٝس٠ سايٝا  (َالعب زَٝاط)ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا ايكشف٢ فس٣ غب١ً، ٚ

ٜٚطأؽ  (خرب ٖاّ)ؼطٜطٖا ايكشف٢ ععت ْبٗإ، ٚ ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا أفس ايكٝاز ٜٚطأؽ
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ُٖٚا َٔ أقسّ  (َٓرب اؾعٜط٠)ٚ (األقايِٝ)فًؼ إزاضتٗا طالٍ اؾٌُ.نُا تٛقفت قشٝفتا 
 (21)ػسٜس ايرتاخٝل. عسّ ايكشف اإلق١ًُٝٝ عٔ اإلقساض بػبب

 (زَٝاط اإلخباض١ٜؾبه١ )، ٚ(ؾبه١ عٕٝٛ اإلخباض١ٜ)أَا عٔ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ فٝتكسض قا٥ُتٗا   
اـرب )ٜٚطأؽ فًؼ اإلزاض٠ أمحس املٝاح ٚايػٝس مخٝؼ، ٚ (إضاز٠ ؾعب)ٜٚؿطف عًٝٗا محاز٠ غعس، ٚ

، ٜٚطأؽ (أخباض ايٛطٔ)ٚتكسض عٔ ؾطن١ َادٝو ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا قُس زعبؼ، ٚ (اؾسٜس
ًؼ إزاضتٗا عبري ٜٚطأؽ ف (ٚناي١ أْبا٤ زَٝاط)، ٚ(َٛقع ْبض ايؿاضع)فًؼ اإلزاض٠ ْبٌٝ بسض، 

اهلطّ )ٜٚطأؽ فًؼ إزاضت٘ ٖؿاّ أبٛطايب، َٚٛقع  (زَٝاط ايّٝٛ)عكاّ ٚؾطٜف ايب٢ٗ، َٚٛقع 
ٜٚطأؽ فًؼ إزاضتٗا عال٤ ساَس، نُا ؼتٌ  (أٜآَا ْٝٛظ)ٜٚؿطف عًٝ٘ محاز٠ خًٌٝ، ٚ (ايطابع

 (22)َٛقعا َتُٝعا ع٢ً ؾبه١ ايفٝؼ بٛى (ؾبه١ ٚظاض٠ ٚبٓات زَٝاط)

ٚدطٜس٠  (أخباض ايبشط األمحط)األمحطتكسض غت قشف غري َٓتع١ُ ايكسٚض أقسَٗا ٚيف ايبشط 
يكاسبٗا عبس  (قس٣ ايبشط األمحط)ٚدطٜس٠  ،ايت٢ ميًهٗا قُس محاز٠(عٕٝٛ ايبشط األمحط)

ٚنًٗا تكسض ع٢ً فرتات َجٌ  يكاسبٗا و٢ٝ ايػٝس، (ايبشط األمحط ايّٝٛ) ايفتاح سػني، ٚدطٜس٠
يكاسب٘ سػٔ محسإ  (اؿسخ الٜف) ٚاملٓاغبات، ٚنصيو ٜٛدس َٛقع ٜػ٢ُاالْتدابات أٜاّ 

ايت٢ متتًهٗا عال املكطٟ، ٜٚطأؽ ؼطٜطٖا  (ايعال)ٚض٥ٝؼ ؼطٜطٙ أمحس قابط، ٚنصيو دطٜس٠ 
  (23)يكاسب٘ ْكط قطٚؽ  ( أْا املكط٣)قُس عبسايالٙ ٚ

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ ٜػًب عًٝٗا ْؿط املٛنٛعات أٚاألخباض ايػًب١ٝ اييت الٜبصٍ   
احملطض فٝٗا دٗسا بٌ تػعٞ ي٘ غعٝا أٚ تًو اييت تٓاٍ ضنا املػؤيني ٚيف ايٛقت ْفػ٘ الٜٗتِ بٗا 

عس٠  ايكاض٨ أٚاملػتُع ألْٗا بعٝس٠ عٔ َؿهالت سٝات٘ أٚقهاٜا فتُع٘ األغاغ١ٝ ٜٚسخٌ يف شيو
أغباب أُٖٗا: ق١ً اـرب٠، ٚغٝاب ايتسضٜب، ٚنعف ايتٌُٜٛ،ٚنعف اؾٗاظ ايتشطٜطٟ، ٚاملكاحل 
ايؿدك١ٝ اييت تفطض عًٞ احملطضٜٔ إضنا٤ املػؤيني مبدتًف ايططم سيت ٚيٛ عًٞ سػاب امل١ٝٓٗ 

اٖع٠ أَٚكًش١ اجملتُع ، ٚيصيو تٗتِ ٚغا٥ٌ اإلعالّ اإلق١ًُٝٝ باألخباض ايطمس١ٝ ٚاملٛنٛعات اؾ
ٚبعهٗا َٓكٍٛ َٔ ٚغا٥ٌ أخطٟ أَٚٔ ؾبه١ اإلْرتْت .فُجال لس دطٜس٠ ايػٖٛاد١ٝ يف عسزٖا 

 (24)ّ تٓؿط ايعٓاٜٚٔ ايتاي١ٝ:  2016فرباٜط  13ايػبت, ٚ 2016فرباٜط  26اؾُع١ 
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 د١ٓٝٓ>تطقس غهب بطملا٢ْ َٔ تأخط تؿهٌٝ ؾ١ٓ تكك٢ اؿكا٥ل سٍٛ تكطوات ” ايػٖٛاد١ٝ

تطقس اْتؿاض قٛات َٔ اؾٝـ املكطٟ يف َٝسإ ايتشطٜط ٚعسز َٔ املٝازٜٔ امل١ُٗ يف >ايػٖٛاد١ٝ 
ٜٓاٜط 25قًب ايكاٖط٠اغتعسازًا يًصنط٣ اـاَػ١ يجٛض٠ 

 بؿإٔ ايفػاز” املطنع٣ يًُشاغبات>تطقس سعط ايٓؿط ف٢ ؼكٝكات تكطٜط ” ايػٖٛاد١ٝ

كٞ بأعها٤ االؼاز احملًٞ يٓكابات عُاٍ : قافغ أغٛإ ًٜت(غاع24١أغٛإ )نُا دا٤ يف دطٜس٠   
قافغ أغٛإ ٜتفكس األعُاٍ اؾاض١ٜ مبؿطٚع ايطاق١ ايؿُػ١ٝ بكط١ٜ  -أغٛإ َع قٛض٠ ايًكا٤ 

 (25).بٓبإ

ألعُاٍ قٓفط٠ :َتابعات ض٥ٝؼ ايٛسس٠ احمل١ًٝ ببين محٌٝ أ/قالح املاظْٞف١ً قٛت ايبًٝٓا
 ططٜل طًُبات بين محٌٝ.

ٕ تهٕٛ ٖٞ ايػا٥س٠ ٚامل١ُٓٝٗ عًٞ ايكشف اإلق١ًُٝٝ أٖٚصٙ األخباض ضغِ أُٖٝتٗا يهٓٗا الٜٓبػٞ   
يف ايٛقت ايصٟ تٛدس فٝ٘ أخباض بٌ بعهٗا بتكسض ايكفشات األٚيٞ َٚاْؿٝتات هلصٙ ايكشف 

 ٚقهاٜا نجري٠ َػهٛت عٓٗا العتباضات كتًف١.

 (26) -ٖٚٓاى َكاٜٝؼ يٓذاح ايكشبف١ احمل١ًٝ أُٖٗا:

ايتٛظٜع : سٝح إْ٘ َكٝاؽ لاح ايكشٝف١ احمل١ًٝ نُا ٖٛ اؿاٍ َع أٟ قشٝف١ أٚٚغ١ًٝ -1
إعال١َٝ أخطٟ فإقباٍ ايتاؽ عًٞ ايكشٝف١ َؤؾط َِٗ عًٞ لاسٗا 

ايكُٛز اَاّ َٓافػ١ ايكشف ايك١َٝٛ عٝح ميهٔ يًكاض٨ االغتػٓا٤ عٔ ؾطا٤ ايكشٝف١  -2
ايك١َٝٛ  أٚ اؿطم عًٞ االثٓني َعا.

تباط باجملتُع احملًٞ ٚقهاٜاٙ: ٚبهٌ َاهطٟ سٍٛ أبٓا٤ ٖصا اجملتُع قًٝا ٚعًٞ االض -3
املػتٟٛ ايكَٛٞ ٚايعاملٞ يف تٛاظٕ زقٝل الىٌ بطبٝعتٗا احمل١ًٝ.
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اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايعكط: يف إعساز ايكشٝف١ إخطادا ٚتكُُٝا ٚؼطٜطا عٝح تبسٚ  -4
ٗا أٚظطٚفٗا أٚاٟ غبب َٔ األغباب.منٛشد١ٝ ٚيٝػت َتدًف١ عٔ ضٚح ايعكط عهِ قًٝت

 ايكشفٚيصيو فكس تفٛقت قشاف١ املٛاطٔ اإلق١ًُٝٝ بكف١ عا١َ ٚايػٖٛاد١ٝ بكف١ خاق١ عًٞ   
يف ططح قهاٜا غس١َ "قشاف١ املٛاطٔ" ظطٜس٠ "ايّٝٛ ايػابع" تكًح إٔ تهٕٛ محالت  ١اإلقًُٝٝ

ّ ٜؿهٛ فٝٗا بايكٛض َٔ  2016فرباٜط 12قشف١ٝ ْادش١ ظساض٠ َٚٓٗا: ضغاي١ ايكاض٨ أمحس ٜاغط يف 
اْتؿاض ايكُا١َ يف ؾاضع املط٠ٚ ايكطٜب َٔ ض٥اغ١ اؿٞ مبس١ٜٓ غٖٛاز، ٚايكاض٨ عبساملٛيٞ األمحط 

 قٛضا تطقس عسّ ٚدٛز أطبا٤ ٚعُاٍ ف٢ فرتات ايعٌُ ايطمس١ٝ 2016فرباٜط7ايصٟ أضغٌ بتاضٜذ 
ملٓؿأ٠ َٛنشًا أْ٘ أٜهًا ال ٜٛدس عالز زاخٌ ايٛسس٠ ايكش١ٝ بكط١ٜ ايسٜٚطات ايتابع١ ملطنع ا

املكٌ أٚ اإلغعافات األٚي١ٝ  َٔ  باحملػٛب١ٝ، ٚال تٛدس ؼايٌٝ أٚ أ٣ أْٛاعنيٚاألز١ٜٚ تٛظع َٔ ايعاًَ
األطبا٤ ٚايعُاٍ يتٛفري اـسَات ألٖاىل إهازَٓاؾسا ٚظٜط ايكش١ ٚقافغ غٖٛاز ايعٌُ ع٢ً 

 ايكط١ٜ.

ْؿطت"خس١َ ايّٝٛ ايػابع"ضغاي١ َٛثك١ بايكٛض ٚايفٝسٜٛيًُٛاطٔ  2015انتٛبط 11ٚيف ّٜٛ األسس   
قُس أبٛ طايب ٜؿهٛ فٝٗا َٔ قٝاّ غٝاضات ٚدطافات ايٓعاف١ ايتابع١ ملس١ٜٓ أمخِٝ مبشافع١ 

ها غٖٛاز بإظاس١ ايكُا١َ ٚإيكا٥ٗا ف٢ ايٌٓٝ بساًل َٔ ضفعٗا َٔ َٛقعٗا، ٚضغاي١ أخطٟ َكٛض٠ أٜ
غبتُرب 15، ٚيف غٖٛازألسس ايكطا٤ ٜٛنح فٝٗا إٔ املكا٢ٖ املدايف١ تػًل ؾاضع اؾٗاز مبشافع١ 

أضغٌ ايكاض٨ عُطٚ أبٛ محس قٛض٠ ألغط٠ تٓكٌ ابٓتِٗ املطٜه١ ع٢ً غطٜط ايٓكٌ اـام  2015
اأَاَٗ باملطن٢ مبػتؿف٢ اؾاَع١ ف٢ غٖٛاز عرب ايؿاضع بػبب غًل األبٛاب ايساخ١ًٝ يًُػتؿف٢

عباض٠ عٔ  2016فرباٜط  8يهٔ أططف ٖصٙ األخباض ٚأغطبٗا َا تٓاٚي٘ عسز َٔ ضٚاز َٛاقع ايتٛاقٌ يف 
داَٛغ٘ تتذٍٛ يف >  :تتذٍٛ يف أضٚق١ َػتؿف٢ غٖٛاز ٚعًل أسس ايٓؿطا٤ غاخطًا” قٛض٠ "داَٛغ١

َػتؿف٢ غٖٛاز َطنع غاقٛيتا تتفكس ساي١ املطن٢ ٚتبس٣ اعذابٗا مبػت٣ٛ اـس١َ املكس١َ 
 ."يًُطن٢

عٔ بعض ايكشف ايعا١َ ٜٚٚالسغ إٔ بعض ايكشف اإلق١ًُٝٝ تٓكٌ عٔ قشاف١ املٛاطٔ سطفٝا  
زٕٚ إٔ تؿري إيٞ َكسضٖا  ٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ نجريا َٔ األخباض ٚاملعًَٛات ٚايكٛضٚسيت ايعٓاٜٚٔ
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مما ٜعس اْتٗانا قاضخا ي١ًُٝٓٗ ايكشف١ٝ ٚأخالقٝات امل١ٓٗ ظاْب ايتهًٌٝ ٚاـساع املتعُس يًكاض٨ 
 .عٓسَا ٜهتؿف أغايٝبٗا ايصٟ ستُا غٝفكس ايجك١ فٝٗا َٜٛا َا

ط ٚاؿكٝك١ إٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط تعاْٞ َؿهالت عس٠ بعهٗا ظٗط بعٗٛضٖا ٚايبعض اآلخ
اغتذس عهِ ايعطٚف ٚايتطٛضات يهٔ ايػطٜب يف األَط إٔ أسٛاهلا اْتكًت َٔ ايػ٧ٝ إيٞ األغٛأ ضغِ 

 ايتكسّ ايصٟ أتاست٘ ايتكٓٝات اؿسٜج١ .

ٚطبكا يًُكاٜٝؼ ايع١ًُٝ الْػتطٝع ايتأنٝس عًٞ ٚدٛز قشاف١ ق١ًٝ أٚإق١ًُٝٝ يف َكط باملعين  
َٔ ايرتف أٚايٛدا١ٖ اإلق١ًُٝٝ اييت وطم نباضايتٓفٝصٜني  اْٛعتعس ايكشٝح يًُكطًح ٖٚٞ بصيو 

عًٞ ٚدٛزٖا َٔ أدٌ ػٌُٝ قٛضِٖ ٚايتأنٝس عًٞ إلاظاتِٗ املفرتن١ عًٞ سػاب ايتػط١ٝ 
 (27) .اإلخباض١ٜ ألسساخ اجملتُع ٚنٌ َا ِٜٗ أبٓا٤ٙ َٚا تكسَ٘ َٔ خسَات تؿٌُ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ

سضد١ األٚيٞ ٚقًٌٝ َٓٗا ٜٓطبل عًٝٗا َفّٗٛ ايكشاف١ ٚبعهٗا عباض٠ عٔ َؿطٚعات ػاض١ٜ باي
  اإلق١ًُٝٝ ْٛعا َا.

َٚع شيو ميهٔ ايكٍٛ إٔ ظطٚف ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط يٝػت بسعا َٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ يف 
نجري َٔ زٍٚ ايعامل َع ايتػًِٝ باإلختالف ايٓػيب يف املؿهالت اييت تعاْٝٗا ٚأغبابٗا َٚػتكبًٗا يف 

ا١َٝ ٚاملتكس١َ سٝح فكست ْفٛشٖا يف نجري َٔ ايسٍٚ باْتكاٍ ايكطا٤ ٚاملعًٓني عًٞ ايسٍٚ ايٓ
اـسَات اؾسٜس٠ عًٞ اإلْرتْت َجٌ اإلعالّ ايكَٛٞ متاَا سٝح قاَت مثا١ْٝ عؿط قشٝف١ إق١ًُٝٝ 
ٖٛيٓس١ٜ باعتُاز إزاض٠ اغرتاتٝذٝات ايتكاضب ٚاإلْسَاز فُٝا بٝٓٗا باعتباضٙ ٖٛ اؿٌ يٛاقع 

 اؾسٜس٠ َع األخص يف اؿػبإ بعض ايعٛاٌَ األخطٟ امل١ُٗ. ايػٛم

 -فطْػا -بطٜطاْٝا -اْٝاٖٚٓاى غت َٔ أنرب ايسٍٚ األٚضب١ٝ يف تساٍٚ ايكشف اإلق١ًُٝٝ )امل
ٖٛيٓسا( تعاْٞ فٝٗا ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ سٝح تبني انفاض َتٛغط  -اغباْٝا -اٜطايٝا

%  ٚيف ايػٓٛات األخري٠ 15% إيٞ أنجط َٔ 5ٚ0َٔ ّ 2010ٚ -1996ّاملبٝعات ايػٟٓٛ بني عاَٞ 
، ٚيف ايٛقت ايصٟ لس فٝ٘ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ( 28)اضتفعت ايٓػب١ َع تكًل عا٥سات اإلعالٕ نجريا.

األدٓب١ٝ لشت إيٝهرتْٚٝا لس يف املكابٌ إٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط إظزازت تعجطا عًٞ ؾبه١ 
 اإلْرتْت.
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 : َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر

نؿفت ٖصٙ ايسضاغ١ فُٝا ٜتعًل باملػتٟٛ ايبشجٞ يًكشاف١ اإلق١ًُٝٝ عٔ ايفطٚقات اؾٖٛط١ٜ بني   
ايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت أدطٜت يف َكط ٚايسٍٚ املتكس١َ َجٌ أَطٜها ٚبطٜطاْٝا ٖٚصا ٜعهؼ َػتٟٛ 

 ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ْفػٗا ، ٚميهٔ َالسع١ اؿكا٥ل ايتاي١ٝ سٍٛ ايكشاف١ املكط١ٜ:

ٕ َععِ ايسضاغات ايع١ًُٝ أدطٜت عًٞ األعساز املتاس١ فكط َٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ أٚاحمل١ًٝ أ -أٚال
 -ٚبايتايٞ فٗصا ٜؿري إيٞ سكٝكتني ُٖا:

إٔ ٖصٙ  ايسضاغات تعٛظٖا املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يًتشهِ يف نبط ايع١ٓٝ ٚايٛقٍٛ إيٞ ْتا٥ر  
ميهٔ تعُُٝٗا َٔ خالٍ ع١ٓٝ ع١ًُٝ َتٛفط٠.

١ُٝٝ تٓككٗا عًُٝات اؿفغ ٚاألضؾف١ غٛا٤ عًٞ املػتٟٛ ايكَٛٞ إٔ ايكشاف١ اإلقً 
، ٚإٖساض ٚثا٥ل تاضى١ٝ.أٚاإلقًُٝٞ مما ٜٗسز ايبشح ايعًُٞ يف ٖصا اجملاٍ

إٔ َععِ ايسضاغات ايع١ًُٝ تهاز تتفل عًٞ َؿهالت ٚاسس٠ تعاْٞ َٓٗا ايكشاف١  -ثاْٝا
 امل١ٝٓٗ ٚايتٌُٜٛ ٚايتٛظٜع .اإلق١ًُٝٝ يف َكط َٓص ْؿأتٗا ٚسيت ايّٝٛ ٖٚٞ نعف 

إٔ غايب١ٝ ايسضاغات تعتُس عًٞ ايتشًٌٝ ايعاٖطٟ يًُٛنٛعات ٚاألؾهاٍ ايتشطٜط١ٜ  -ثايجا
املٓؿٛض٠ زٕٚ ايتعُل يف ايتعطف عًٞ طبٝعتٗا َٚكازضٖا ٚنإ ٜٓبػٞ إٔ تؤخص ٖصٙ 

 ف.ايسضاغات يف إطاض زضاغ١ ايعالقات االضتباط١ٝ بني املهْٛات ايكشف١ٝ هلصٙ ايكش

إٔ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ اإليٝهرت١ْٝٚ مبدتًف َػتٜٛاتٗا َٚػُٝاتٗا مل تٌٓ اٖتُاّ  -ضابعا
 ايباسجني مما ٜعُل َؿهالتٗا ٚالٜػاعس عًٞ منٖٛا يف ظٌ ايكعٛبات اييت تٛادٗٗا.

ٚنؿفت ايسضاغ١ إٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ ٜػًب عًٝٗا ْؿط املٛنٛعات أٚاألخباض ايػًب١ٝ اييت الٜبصٍ   
ألْٗا بعٝس٠  غايبا احملطض فٝٗا دٗسا بٌ تػعٞ ي٘ غعٝا ٚيف ايٛقت ْفػ٘ الٜٗتِ بٗا ايكاض٨ أٚاملػتُع

١ اـرب٠، عٔ َؿهالت سٝات٘ أٚقهاٜا فتُع٘ األغاغ١ٝ ٜٚسخٌ يف شيو عس٠ أغباب أُٖٗا: قً
ٚغٝاب ايتسضٜب، ٚنعف ايتٌُٜٛ،ٚنعف اؾٗاظ ايتشطٜطٟ، ٚاملكاحل ايؿدك١ٝ، ٚيصيو فكس 

ٚيٛسغ  ،يف ططح قهاٜا اجملتُع احملًٞ عًٞ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ تفٛقت قشاف١ املٛاطٔ اإلق١ًُٝٝ
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إٔ نجريا َٔ ايكشف اإلق١ًُٝٝ تٓكٌ عٔ قشاف١ املٛاطٔ ٚعٔ بعض ايكشف ايعا١َ ٚاملٛاقع 
إليهرت١ْٝٚ نجريا َٔ األخباض ٚاملعًَٛات ٚايكٛضٚسيت ايعٓاٜٚٔ زٕٚ اإلؾاض٠ إيٞ َكسضٖا مما ٜعس ا

اْتٗانا قاضخا ي١ًُٝٓٗ ايكشف١ٝ ٚأخالقٝات امل١ٓٗ ظاْب اـساع املتعُس يًكاض٨ ايصٟ ستُا غٝفكس 
 ايجك١ فٝٗا َٜٛا َا.

إٔ تتذ٘ قٛب ؾبه١ االْرتْت بفهط ٚتفطض ايتشٛالت ايتهٓٛيٛد١ٝ عًٞ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط
ٚثٛب دسٜس هعٌ هلا قاعس٠ ؾعب١ٝ َت١ٓٝ تؤًٖٗا يإلغتُطاض١ٜ يًشكٍٛ عًٞ اإلعالٕ َع أ١ُٖٝ إٔ 
تكف األدٗع٠ املع١ٝٓ ٚغاق١ ْكاب١ ايكشفٝني ٚاجملًؼ األعًٞ يًكشاف١ إيٞ داْبٗا غٛا٤ يف 

 ٔ خالٍ قشاف١ ١َٝٓٗ َؤغػ١ٝ.ؾهًٗا املطبٛع أٚاإليٝهرتْٚٞ يتػِٗ يف ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ َ

َا متتًه٘ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ َٔ بعض املٛاٖب ميجٌ نٓعا ٚثط٠ٚ ١َُٗ ميهٔ ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ 
اغتػالهلا يًتطٜٛط ٚايٓٗٛض مبػت٣ٛ املٓع١َٛ ايكشف١ٝ ٚاإلعال١َٝ يف األقايِٝ إٕ تٛافط هلا عسز 

ٚاؾطأ٠ يف املعاؾ١ ٚتبين قهاٜا  َٔ ايعٛاٌَ ع٢ً ضأغٗا ايتسضٜب ٚايتٌُٜٛ، ٚتٓؿٝط اإلعالْات
ايٓاؽ شات ايعالق١ اؾٖٛط١ٜ عٝاتِٗ َٚػتكبًِٗ عٝح هسٕٚ يف ٖصٙ ايٛغا٥ٌ َالشِٖ يف تبين 

 -َؿهالتِٗ ٚايعٌُ عًٞ ططسٗا ٚسًٗا، ٚتٛقٞ ايسضاغ١ مبا ًٜٞ:

 إٔ ٜتٛيٞ اجملًؼ األعًٞ يًكشاف١ بايتٓػٝل َع ْكاب١ تسضٜب ايكشفٝني باألقايِٝ يًٓٗٛض -
 ٚإهاز آي١ٝ إلنػاب ٖؤال٤ ايٛنع ايكاْْٛٞ يف اْتُا٥ِٗ ي١ًُٓٗ. مبػتٛاِٖ 

ٜٓبػٞ عًٞ أقػاّ ٚنًٝات اإلعالّ يف األقايِٝ تعسٌٜ يٛا٥شٗا مبا ٜهفٌ إعساز ايكشفٞ  -
 ٚاإلعالَٞ اإلقًُٝٞ املتُٝع.

االٖتُاّ بكشاف١ املٛاطٔ ٚايسَر بٝٓٗا ٚبني ايكشف االق١ًُٝٝ. -
ايع١ًُٝ يف فاٍ اإلعالّ االقًُٝٞ ٚإٔ تتدطٞ ٖصٙ ايسضاغات زٚض  االٖتُاّ بايسضاغات  -

.ٚامل١ٝٓٗ ٚاقتكازٜات ايكشف ٚقاض٥ٝتٗا َٚكط٥ٚٝتٗا ٚغريشيوايتأضٜذ ٚايتشًٌٝ إيٞ ايتأثري
نطٚض٠ اٖتُاّ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ بايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ٚايفهط١ٜ ٚانتؿاف املٛاٖب ٚتكسميٗا  -

.يًطأٟ ايعاّ ٚايػًطات احمل١ًٝ 
االٖتُاّ بأضؾف١ ٚتٛثٝل ايكشف اإلق١ًُٝٝ يف املهتبات ايعا١َ  اإلق١ًُٝٝ ٚاملطنع١ٜ. -
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 : ٖٛاَـ ايسضاغ١
ّ   2011 – 12 - 13"، َتٛفطبتاضرؼسٜات االعال ّ احملًٞ أثٓا٤ ايفرت٠ االْتكاي١ٝ،"عبسا هلل أبٛ اؿُس  (1) 

 
( إبطاِٖٝ ايسغٛق٢ عبساهلل املػ٢ًُ ،" ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ اجملتُعات احمل١ًٝ" 2)

(.1981ط٠، ضغاي١ َادػتري)ايكاٖط٠: قػِ ايكشاف١ ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ ايكاٖ
(عاطف قُس قُس غبع،أطط َعاؾ١ قهاٜا اجملتُعات احمل١ًٝ يف ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٚعالقتٗا 3)

زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َٝسا١ْٝ، ضغاي١ َادػتري ، ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ ايكاٖط٠  –باػاٖات اؾُٗٛض مٖٛا 
 .99ّ، قـ 2014،

َكط؟"، ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يـ "ْس٠ٚ ايكشاف١  ( ز.خًٌٝ قابات ، "ملاشا ْس٠ٚ عٔ ايكشاف١ احمل١ًٝ يف4)
 ّ، ايكاٖط٠ .1980انتٛبط  21-18احمل١ًٝ يف َكط" 

( إبطاِٖٝ املػًُٞ، )تطٜٛط ايكشاف١ احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ( ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يـ "ْس٠ٚ ايكشاف١ احمل١ًٝ 5)
 ّ، ايكاٖط٠ .1980انتٛبط  21-18يف َكط" 

شاف١ ايكعٝس َٚٛقفٗا َٔ ايكهاٜا ايٛط١ٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ف٢ َكط "ق ( ضا٢َ عطا قسٜل"، ٚعٓٛاْٗا6)
 ّ. 2011ّ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ ، ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ ايكاٖط٠،عا1960ّّ إىل 1886

زضاغ١  -( ممسٚح ايػٝس عبس اهلاز٣ ؾت١ً،" َعاؾ١ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يبعض قهاٜا ايؿباب املكط7٣)
" ضغاي١ َادػتري،ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛعٝــ١ ،  2004 -٠2001 َٔ ف٢ ايفرت ؼًًٝٝ٘ يكشف إقًِٝ ايسيتا

 ّ 2006 -ٖـ1427طٓطا عاّ
إبطاِٖٝ ايسغٛق٢ عبساهلل املػ٢ًُ ،" ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ يف َكط ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ اجملتُعات احمل١ًٝ"  (8)

 (.1981)ايكاٖط٠: قػِ ايكشاف١ ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ ايكاٖط٠،  ضغاي١ َادػتري
ادٞ غامل قُس ايؿٗاٟٚ، اإلعالّ اإلقًُٝٞ ٚقهاٜا ايت١ُٝٓ،زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ عًٞ بعض ٚغا٥ٌ ( 9ْ)

 ّ.2011ٖـ 1432اإلعالّ اإلق١ًُٝٝ ،ضغاي١ زنتٛضاٙ ، قػِ االدتُاع، ن١ًٝ االزاب ، داَع١ طٓطا، 
١ًٝ يف َكط" ( فاضٚم أبٛظٜس،":"خكا٥ل ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ" زضاغ١ َكس١َ يـ "ْس٠ٚ ايكشاف١ احمل10)

ّ، .1980انتٛبط  21-18ايكاٖط٠، 
(11) Andrew Kohut et al,” Many Would Shrug if Their Local 

Newspaper Closed, MARCH 12, 2009 . 

http://www.people-press.org/2009/03/12/many-would-shrug-if-their-

local-newspaper-closed 
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 .131-123( عاطف قُس غبع، َطدع غابل قـ 15)
 26ّٝٛ ايػابع األسس "ايّٝٛ ايػابع" تطًل َبازض٠ "ضعا١ٜ ايكشف اإلق١ًُٝٝ" دطٜس٠ ايتكطٜطبعٓٛإ:"( 16)

 ّ.2015ٜٛيٝ٘ 
نُٔ أعُاٍ قانط٠  (عبسايكبٛضفانٌ،"ٚاقع َٚػتكبٌ ايكشاف١ اإلق١ًُٝٝ ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ اجملتُع"17)

 ّ.2016َاضؽ2ْس٠ٚ قافع١ غٖٛاز عًٞ ٖاَـ َعطض "قٓع يف غٖٛاز 
ات اؾٓٛب َعٛقات ( تكطٜط ٚناي١ أْبا٤ أْٚا،" قٛت ايكعٝس املبشٛح.. ايكشف اإلق١ًُٝٝ مبشافع18)

 ّ، َتٛفط: 2014أنتٛبط 22ٚؼسٜات"،بتاضٜذ 
 ( عبسايكبٛضفانٌ، َطدع غابل.19)
 ( املطدع ايػابل.20)
غابل."ايّٝٛ ايػابع" تطًل َبازض٠ "ضعا١ٜ ايكشف اإلق١ًُٝٝ" َطدع ( تكطٜطبعٓٛإ:"21)
 ( املطدع ايػابل.22)
 ( تكطٜط ٚناي١ أْبا٤ أْٚا، املطدع ايػابل.23)
 ّ 2016فرباٜط  13ٚايػبت,  2016فرباٜط  26( دطٜس٠ ايػٖٛاد١ٝ ،عسز اؾُع١ 24)
ّ.11/2/2016غاع١، 24( دطٜس٠ أغٛإ 25)
ا٥ً٘ ٚزٚضٙ يف ٚغ -ْعطٜات٘ -أغػ٘ -( عبساجملٝس ؾهطٟ:" اإلعالّ احملًٞ يف ن٤ٛ َتػريات ايعكط26)

 .77ّ، قـ2007ايكاٖط٠، زاض ايفهط ايعطبٞ، 1ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚاملتكس١َ"،ط
 .119( عاطف قُس َطدع غابل، قـ 27)
 .105( املطدع ايػابل ،م 28)


