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وتمثل شركات صناعة . شركات الهندسة والطب والعلوم والحقوق
 Bill(البرمجيات مثاال جيدا على هذه الشركات التي يمثل أحد مالكيها 

Gate  مالك شركةMicrosoft( أغنى رجل في العالم.  

  ����� ا	���ب �� ا���د ا	�����. 2

باالحتكام إلى محددات ومؤشرات مجتمع المعرفة، سواء على مستوى 
التكوين والولوج أو البحث واالبتكار أو التحفيز واالنجاز، يمكن اإلقرار 

المالئم الذي يمنحه صفة بأن المغرب في توجهه العام يسير في االتجاه 
فباستثناء مؤشري نشر التكنولوجيا الحديثة . البلد الدينامي تكنولوجيا

واالختراع التكنولوجي، فإن المؤشرات األخرى المتمثلة في قوانين الملكية 
وحدود التعريفة وعدد المقاوالت العلمية ونسب التمدرس والحواسيب 

عينات من القرن العشرين عن والخطوط الهاتفية، تفصح منذ أواسط التس
تطور متنامي نسبيا، وهو األمر الذي يدل بشكل من األشكال على 

وهذه مسألة . انخراطه التدريجي في اقتصاد المعرفة ولو بصورة بطيئة
يمكن توضيح بعض جوانبها باعتماد وقائع ومعطيات ترتبط بثالثة ميادين 

  :أساسية تؤكد على مجهودات المغرب في هذا المجال

  ا	����� وا	�����. 1.2
ال أحد يجادل في ضخامة المجهود الذي يبذله المغرب في مجال تعميم 

فالميزانية المخصصة لهذا . 2005سنة  %97التمدرس الذي بلغت نسبته 
تعتبر من أعلى الميزانيات  ،2007مليار درهم خالل  32القطاع والتي ستناهز 

وأيضا مقارنة بمستوى النتائج مقارنة بالدول التي هي من مستوى المغرب 
  ).Driouchi ،2005 :426( المحققة في مجال التنمية عبر التمدرس

����ر. 2.2�  ا	! � وا
كما سنوضح ذلك بالتفصيل في المحور الثالث لهذه الورقة، لقد عرفت النفقات 

 عام )%0.3( اإلجمالية للبحث تحسنا نسبيا، حيث انتقلت في ظرف سنتين من
وكما عرفت مؤشرات براءات االختراع واألساتذة  .2001عام  )%0.7( إلى 1999

الباحثين والمطبوعات العلمية تطورا ال بأس به، هي التي أهلت المغرب ليشغل 
  .يالمرتبة الثالثة في إفريقيا حسب تقرير خبراء االتحاد األوروب

  �ــــــــــ& ا	����ـــــــــ�ت �$��ــــــــ�"�� .1

من المحددات والمؤشرات التي فضلنا إجمالها في  وهي تتحدد في عدد
  :بعدين اثنين

أولها يشمل مجموعة المحددات التي تشكل القاعدة األساسية لولوج 
  :مجتمع المعرفة، وفي مقدمتها

  .النجاعة في التربية والتكوين بتحسين مستوى التعليم وتعميمه على الجميع - 

 .البحث واإلبداعالفعالية في البحث واالبتكار بتشجيع ثقافة  -

العقالنية في التخطيط والتدبير باعتماد ثقافة المواطنة الحقة و  -
 .الحكامة الرشيدة

 .الحرية في الرأي والتعبير بضمان ثقافة التجديد واالختالف -

وثانيها يعكس مجموعة المؤشرات التي أصبح مجتمع المعرفة ينفرد بها 
  : وفي مقدمتها ما يلي

نمية على المعرفة ومكوناتها المتنوعة، إذ تم التحول تزايد اعتماد خطط الت - 
  . من االقتصاد المبني على المادة إلى االقتصاد المبني على المعرفة

تعاظم دور المعرفة في فعاليات اإلنتاج والخدمات وتزايد ارتباط  -
اإلنتاجية بالمعرفة وبعدد براءات االختراع، بحيث أن المعرفة أصبحت 

فمعظم الشركات . م بها كبريات الشركات العالميةمنتوجا وسلعة تهت
واليابان وكوريا وغيرها  ةالعمالقة حاليا في الواليات المتحدة األمريكي

 .أصبحت تنبني على أسس معرفية

المكانة الجيدة للمعرفة في كمية الصادرات والمبادالت الدولية  -
متميز وخاصة على مستوى التراخيص واالمتيازات وبالتالي دورها ال

من دخل الفرد  )% 50(في التنمية البشرية، بحيث أن أكثر من 
 .يعود لتكنولوجيا المعرفة ياألمريك

عولمة المعرفة وترميزها رقميا لتسويقها على شكل منتوج أو  -
  وفي مقدمتها  تبضاعة عبر شركات معرفية جديدة بواسطة اإلنترن
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ألف الذين يكونون العدد  )15( وي والدولي ضمنالوطني والجه
اإلجمالي ألساتذة التعليم العالي وتكوين األطر، كثير منهم ينشطون في 

 وبروتارس PARS وحدات البحث والتكوين ومشاريع بارس
PROTARS وأقطاب الكفاءات.  

ظهور دينامية ال بأس بها في مجال تحسن اإلنتاج العلمي الوطني  -
فهذا اإلنتاج الذي عرف في . وى المنشورات العلميةوخاصة على مست

تطورا مضاعفا، هو الذي خول  2001إلى  1990الفترة الممتدة من 
  .المغرب احتالل المرتبة الثالثة في إفريقيا

إنتاج علمي يتماشى في بعض جوانبه النوعية مع التطور الدولي،  -
براء االتحاد بحيث ظهر من الدراسة البيبليومترية التي أنجزها خ

من هذا اإلنتاج يتحقق بفعل  )%75(و )%70(أن ما بين  ياألوروب
الدعم األجنبي وبالعمل مع شركاء وأطراف ينتمون إلى مختبرات 
البحث غير الوطني، األمر الذي يعني أن معظم أنشطة البحث عندنا 
تهتم بظواهر وموضوعات تحركها وتوجهها المنفعة العالمية لكي ال 

  .ةصلحة األجنبينقول الم

لكن رغم التقدم المحقق في هذه المجاالت فإن مواطن الضعف والتأخر 
  :المسجلة بهذا الخصوص تبقى كثيرة ومتنوعة يمكن إجمال أهمها في اآلتي

  �ـــــــ+ وا	!*�ــــــ� ا	�*(�ـــــــ�� )� .1.3

جمود وهشاشة النظام الوطني للبحث، بحيث أنه ورغم إجراءات  -
األخير للتعليم العالي التي تنص على استقاللية الجامعة اإلصالح 

إداريا وماليا وبيداغوجيا، فإن نمط عمله واشتغاله يتميز بنوع من 
الميكانيكية التي تتناقض مع رسالته الوظيفية القائمة على التجديد 

فرغم اإلرادة السياسية القوية التي أوصت باتخاذه كرافعة . واالبتكار
ة، فإن هذا النظام مايزال حتى اآلن يفتقر إلى رؤية ضرورية للتنمي

  .استراتيجية على المدى البعيد أو حتى المتوسط

ضعف وتواضع البنيات التحتية للبحث في مؤسسات التعليم العالي  -
وبالتالي االفتقار إلى بنينَة مكوناته وتنظيم أنشطته في إطار مراكز 

معها بنجاعة وفعالية  ومختبرات ومجموعات للبحث يسهل التعامل
  . على مستوى التخطيط والتنظيم والتمويل والتقويم

غياب التفاعل بين نظام البحث ومحيط االقتصاد والتنمية؛ إذ على  -
عكس ما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة، حيث يوجد ارتباط 
قوي ومتبادل بين البحث والتنمية، فإن دور هذا األخير في مجال 

  .ض مستلزمات التنمية المأمولة ما يزال جد محدود عندناتحقيق بع

  �ـــــ. وا	-�اآــــــــ� ا	����ــــــــ� )�ــــ� .2.3

تقليدية النظام المالي الذي يعطل سيرورة تطوير البحث العلمي  -
وأهدافه في مجال بناء مجتمع المعرفة، بحيث أن التدبير المالي 

ء وتأخر كبيرين في إجراءات لمشاريع البحث يشتكي حاليا من بط
ومساطر تحقيق مستلزمات البحث العلمية والزمنية تجاه الفاعلين 

  .والشركاء

فقط  )%3(بنينَة هشة للتمويالت الوطنية للبحث وعدم كفايتها، إذ أن  -
من الميزانية المخصصة لهذا األخير هي التي توجه نحو مشاريع 

نية تخصص للرواتب، من هذه الميزا )%93(البحث، في حين أن 
األمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن وبالتالي عدم ضمان نشاط للبحث 

  . من مستوى معقول

الالتوازن بين مصادر تمويل البحث العلمي، بحيث تشكل الدولة  - 
ويأتي بعدها التعاون األجنبي  )%90( المصدر الرئيسي لهذا التمويل بنسبة

، األمر الذي )%3(سبة ال تتجاوز وأخيرا القطاع الخاص بن )%7(بنسبة 
يتطلب إعادة النظر في هذه المصادر حتى يتحمل هذا القطاع األخير 

  ).Ben Mokhtar ،2001( مسؤوليته الكاملة في هذا النطاق
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رغم حداثة عهده بالتكنولوجيا المتطورة، فإن المغرب يصنف ضمن 
فعلى مستوى مؤشرات اإلنجاز . لدان ذات الدينامية التكنولوجيةفئة الب

التي تغطي الهواتف والحواسيب (التكنولوجي وتقنيات اإلعالم والتواصل 
، فهو يحظى بالنسبة لهذه التكنولوجيا )واالنترنت وأجهزة الراديو والتلفاز

البالغة في تنمية معارف الناس ومداركهم عبر إمدادهم  ةذات األهمي
لكن مع ذلك فهو  ).Djeflat ،2002(المعلومات المطلوبة، بمراتب متقدمة ب

مايزال يشغل مراتب ضعيفة بخصوص أنظمة التربية والتكوين وبرامج 
والفقر مقارنة مع دول كالشيلي وكوريا الجنوبية وبولونيا  ةمحاربة األمي

، Djeflatو Driouchi( والبرتغال وجنوب إفريقيا التي كانت تعتبر من مستواه

فتبعا للتقييم الذي أنجزه البنك الدولي حول متغيرات درجة . )2004
االنخراط في اقتصاد المعرفة، فإن النتائج المحصلة من لدن المغرب خالل 

ورغم بعض مظاهرها االيجابية، تقر  ،2001إلى  1995الفترة الممتدة من 
بة الفقر ثم التنمية البشرية ومحار: بمزيد من الجهد والعمل في ميادين

التعليم العالي وتعليم الكبار وأخيرا البحث العلمي وإنتاج المعرفة التي 
  .ماتزال تعاني من جمود واضح

  �بـــ� �� ا	��ــــــ& ا	����ــــ� و�$��ــــ� ا	��2ـــــا	! . 3

إذا كان البحث العلمي يمثل النواة الصلبة لسيرورة التربية والتكوين، 
فبدونه ال يمكن . ط الحاسم لولوج مجتمع المعرفةفهو يشكل ضمنيا الشر

لبناء هذا النوع الجديد  يإنتاج المعرفة التي أصبحت تكون الرافد األساس
وفي حالة المغرب فإن المقاربة . من المجتمع وتحقيق تنميته المستدامة

الموضوعية لنظام البحث العلمي تقتضي اإلقرار بحصول تحول جذري في 
التي تميزت برؤية جديدة تحكمها إرادة  1995منذ سنة مسار هذا النظام 

سياسية قوية قررت أن تجعل من البحث العلمي رافعة أساسية للنمو 
فقبل هذا التاريخ لم يكن لوجود هذا البحث سوى مبرر واحد أال . والتطور

وهو تلبية حاجات أساتذة مؤسسات التعليم العالي في الترقية وفي تحيين 
  .حد أدنى من الجودة في التكوين والتأطيرمعارفهم لضمان 

على هذا األساس وفي غياب أي فائدة من استرجاع محطات ومراحل 
وإنجازات هذا البحث فيما قبل أواسط التسعينات، نرى ضرورة االكتفاء 
بقراءة تقويمية لوضعيته الحالية، آملين في تعيين مواطن ضعفه التنظيمية 

نية، البشرية واإلنجازية، وفي تحديد رهاناته والبنيوية، التمويلية والتعاو
لكن نرى قبل ذلك . وتحدياته بخصوص المساهمة في بناء مجتمع المعرفة

يستحسن اإلشارة إلى أن المغرب قد حقق بهذا الخصوص بعض التقدم 
  :النسبي وخاصة في المجاالت التنظيمية والتمويلية والبشرية التالية

ومشجع للبحث بسن قوانين جديدة تهم إطار قانوني وتشريعي مكثف  -
وإنشاء لجنة  )08-00وقانون  01-00مثال قانون ( تنظيم التعليم العالي

  .دائمة للبحث والتنمية التكنولوجية، فضال عن الصندوق الوطني للبحث

بنيات تحتية للتعليم العالي والبحث العلمي شملت جل مناطق المغرب  -
ها ومراكزها العامة والخاصة ينشط وجهاته المختلفة، كثير من معاهد

  .في ميادين البحث المتخصص

من الناتج الفردي  )%0.30(ميزانية متنامية للبحث العلمي انتقلت من  -
مع التطلع إلى تطويرها  2003سنة  )%0.79(إلى  1998الخام سنة 
  .2010في أفق  )%1(لتصل إلى 

ي، كإطار ظهور البحث منذ الثمانينات من القرن الماض -       
للتعاون والشراكة، وخاصة في إطار برامج األعمال المندمجة التي 

من التمويل اآلتي من التعاون الدولي بقيمة إجمالية  )%24(تمثل حاليا 
مليون درهم وال يستفيد البحث في العلوم اإلنسانية منها  )16(بلغت 

  ).%14(سوى بنسبة 

  العالية على المستوى  ذوي الجودة ءوجود عدد من الباحثين األكفا -
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واإلدارات والمقاوالت مع التغيير من ثقافتنا تجاه الوقت والعمل 
والتعلم والمبادرة وما إلى ذلك من المقومات التي أضحت تمثل العملة 

  لبناء مجتمع اإلعالم والمعرفة ةاألساسي

بحث العلمي والدفع به نحو اعتماد أساليب ووسائل جديدة لتشجيع ال -
فقد آن األوان لمنح البحث . ما يخدم التنمية وبناء اقتصاد المعرفة

العلمي دوره االستراتيجي عبر اعتماد سياسة وطنية لتثمين طاقته 
وتطوير ظروف مؤسساته وإجراءات توظيفه وآليات تقويمه حتى 

 هرفييتجاوز بذلك صفات ونعوت اعتباره تارة كألعوبة للترف والت
وتارة أخرى كمنتوج فرعي للتعليم العالي أو كوكيل منتدب لخدمة 

  .يالبحث األجنب

تشجيع وتسريع النفاذ إلى مجتمع المعرفة واقتصادها وخدماتها من  -
خالل إشراك كل المنظمات والهيآت العامة والخاصة، الرسمية وغير 

المعرفة الرسمية، المركزية والجهوية في اتجاه تفعيل أهمية البحث و
في بناء مجتمع المعرفة الذي يمثل بامتياز المدخل الضروري المتالك 

 .مفاتيح تنمية الحاضر وتخطيط تنمية المستقبل

  &ـــــــــــــــا	��ا0

أ)�ل اf��0� ). 2001(ا���� ا�(�)' وا���)��  -
، %��Eرات 2001أ$1�B  14و 13: ا��Zb، ا�$�1ط

 .(�)'آ���1 ا�&و�� ا�P�C0 �����1 ا�

�� و�,�ق ��6  50 -$Eا���)�� ا�� G% ��62025 ،
�$ ا�(�م، ا��[�� )2005($f��� آ��$� ���% ،

 $���� ،$�$f��� ��$� ).www.50rdh.com( 2005ا0&

-  &(� ،'���$%)2000" .( B� � ����%��)0ا ��$)�
، "(��a�, pا����د ا0($,� ودور ا���1z وا��

أ6��� ا��($�� وره����a � ا��(��p : أ)�ل �&وة
 ���&  –ا�(�7 0�1/$ب و�6ر G1 &(� �)%�Y ،س�,

، 02: �&وات –��,)�، %��Eرات ا�()�دة  26-25: ا�
 .74-63: ص ص

- Ben Mokhtar, R . (2001). « La problématique 
des relations entre la recherche scientifique  
et le monde économique à l’aube d’une 
économie basée sur le savoir », In Recherche 
scientifique et développement, actes de la 
rencontre nationale, Rabat : les 13 et 14 
Avril 2001. Publications du Secrétariat 
d’Etat chargé de la recherche scientifique, 
pp : 71-78. 

- Djeflat, A. (2002). « Le système national 
d’innovation et économie de la connaissance 
au Maghreb » World Bank, institue, Conférence 
de Marseille « L’économie fondé sur la 
connaissance dans les pays MENA », Marseille, 
Septembre. 

- Driouchi, A. (2005). « Le savoir, levier du 
développement humain au Maroc », In 50 ans de 
développement humain, pp : 393- 449. 
(www.50rdh.com). 

- Driouchi, A. ; Djeflat, A. (2004). Le Maroc 
dans l’économie de la connaissance : Enjeux 
et perspectives, Publications IEAPS, AVI. 

- Driouchi, A. ; Azalmed, E. (2002). « Market 
demands for information technologies in 
Morocco », Institut d’analyse économique et 
des études prospectives, Université Al 
Akhawayn. 

- Vision et stratégie de la recherc he, 
Horizon 2025, système national de la.  

توزيع غير متوازن لميزانية البحث بين الحقول التخصصية؛ إذ أن  -
الحصة المخصصة من هذه الميزانية لتمويل البحث في العلوم اإلنسانية 

فقط، تبدو جد متواضعة مقارنة بتلك  )%12(واالجتماعية والمحددة في 
  .التقنياتالمخصصة للبحث في العلوم و

اعتبار البحث في غالب األحيان كنشاط ثانوي تابع لنشاط التعليم العالي  -
أو كوكيل فرعي للبحث األجنبي الذي ورغم أهمية التعاون والشراكة مع 
أطرافه بخصوص المساعدة والتجديد والتطوير، فهو يقف عائقا في وجه 

مية الوطنية بدل ممارسة البحث الوطني المطابق الذي يستجيب لحاجات التن
  .االهتمام في توجهه العام بظواهر وموضوعات عالمية

  �زاتـــــ� ا/�$ــــ� و)�2ــــ�ارد ا	!-��ــــ� ا	�ـــ� )�ـ� .3.3

تواضع محفزات اإلقبال على البحث والتعبئة الالزمة لممارسة  -
أنشطته، األمر الذي يدفع بالباحث إلى التهاون أو الهجرة إلى الخارج 

فحسب التقرير . توجد كل إغراءات ولوازم هذه الممارسة حيث
إلى  10(فإن حوالي  يالتقييمي الذي أنجزه خبراء االتحاد األوروب

فقط من األساتذة الباحثين، هم الذين يقبلون على ممارسة أنشطة  )30%
وأكثر من ذلك وحسب نفس التقرير دائما فإن اإلنتاج العلمي . البحث

المجالت العلمية المتخصصة ال يقف وراءه سوى  المغربي المنشور في
  .من هؤالء )16%(

نتائج يصعب تثمينها عبر إنشاء شركات ومقاوالت الستثمار  -
معطياتها في التنمية، بحيث أن طبيعة أنشطة البحث الممارسة هي في 
الغالب من نوع أكاديمي يطغى عليها هاجس التكوين والمشاركة 

  .)...منشورات –لقاءات  –ات ندو(المناسباتية العابرة 

تواضع حصيلة النتائج المحققة وغياب ثقافة حقيقية للتقويم، وخاصة  -
في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ إذ ال وجود حتى اآلن لضوابط 
تقييم عمل ونتائج مراكز ومختبرات ومجموعات البحث في مجال هذه 

  .لالزمة لتنميتها وتطويرهاوهذا عامل يؤخر تحديد اإلجراءات ا. العلوم

أخيرا، هناك فشل النظام الوطني للبحث في بناء نفسه كنسق متماسك  -
تحكمه قيم علمية وأخالقية مشتركة، قوامها تأصيل مهنة الباحث 
وتثمينها كوظيفة رفيعة المستوى والغاية من خالل تكريس ثقافة 

افية السلبية االعتراف بأهمية العمل العلمي ومحاربة كل السمات الثق
  .المقاومة لنشاطه

  �تـــــــــــ�ت و�"��)ـــــــــ456. 4

تبعا للتقييم السابق الذي حاولنا من خالله التعريف بمجتمع المعرفة 
وتشخيص مالمح هذا المجتمع بالنسبة لحالة المغرب ثم دور البحث العلمي 
الوطني في بناء اقتصاد المعرفة، يمكن اآلن الوقوف على بعض 

لخالصات التي نعتبرها موجهات أساسية لرفع التحديات وربح رهانات ا
  :المستقبل التالية

توفير شروط اندماج قوي للمغرب في مجتمع واقتصاد المعرفة  -
النجاعة في التربية والتكوين والفعالية : وذلك باالعتماد على عناصر

  .رفي البحث واالبتكار والعقالنية في الحكامة والتخطيط والتدبي

مواجهة الذات بالحقيقة، إذ ال عيب في تعرية هذه الذات والبوح  -
 )%25(بنقائصها وجوانبها الضعيفة المتمثلة بالخصوص في تفاقم فقرها 

آالف  10لكل  3(وتواضع تعليمها وعدد باحثيها  )%48(وتعاظم أميتها 
وتقليدية نظامها المالي وعدم اكتراثها بأهمية البحث  )مواطن نشيط

لمي وغيرها من المؤشرات التي تعطل مسار االنخراط في مجتمع الع
  .المعرفة وأبعاده التنموية المتنوعة

ربط أي نجاح مرتقب لمسلسل انخراط المغرب في مجتمع المعرفة  -
 باالنتشار الواسع لتكنولوجيا اإلعالم والتواصل داخل األسر والمدارس 
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de la fo rmation des cadres et de la recherche 
scientifique). 

- Vision et stratégie de la recherche, 
Horizon 2025, système national de la 
recherche : Gouvernance, Analyse de 
l’existant. Mars 2006. (Département de 
l’enseignement supérieur et de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique). 

 .l’indice de réalisation technologique: نقصد  1

 recherche : Synthèse de l’analyse de 
l’existant. Mars 2006. (Département de 
l’enseignement supérieur et de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique) 

- Vision et stratégie de la recherche, 
Horizo n 2025, système national de la 
recherche : Sciences humaines et sociales, 
Analyse de l’existant. Mars 2006. 
(Département de l’enseignement supérieur et 
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ــد����ــ�وع ���ــ� ��ــ�ة �  

�PI' ا���Cب ا�($ا���ن �,�Wاو ���Y:1ـ " وا�($ب وا �F�f����� ا�E(� ا�($ا�' و�f$رون �PWت 
" �

� ا���ا���W G&ق ا�����E او J, �JLlن %� ���W��ن ا���y&�� B1�� a  " ا�� $iو1/� ا��

G pY�� a�D &��Pوا�� �(o�� و��� ��$C, دات�X�Yا " ��"�
� #" درا� ت �
�ا�"  ��]X�% &(�)�
���2� ��(� .%�L���ت ا��&ق وا���Nت وا�0<���  ر���W واY$اءات 

ان اy&ى ا�I)���ت ا:��6�6 ��[�ح ا�&و�� و�f&م ا�U); و�(��� ا���س J1%�ن ه' ا0($,�    
$E% ا�($ا��� ، وه� ����Eا� ��Y���C�6ا�($ا�' و ;(�Uا �)��L1 ��(�)ور ا�&f^ ��� p�> '(�وع 

 5i����1 e�)�� ت����C`: ، a1 م��fا� �Ny�1 �$ا�' واy& ام `�)ب ، `���� " �y�1 او >�( �)`
�1&اد ادوات ا����  ... "$ا��� واy&ة ام `����ت  �f�)�0اءات ا�(�)�� ا$Y:وا ��]X�0وا

� اDآ�دR. و%(��� آp ه�G% Bo ا0(��%�ت &� ���J, a���� وا�PfN0 ا�($ا��� � ا�&اBl وا�Sرج و
 : ا� أن ��C��ا أ�Iء %�26c ��ا ا0$آ# ، و�zfح ا��' 

��Cن اp6 اE0$وع.   1:  

 "��آ' درا� ت ا&�% ا���ا��"
Iraqi Society Studies Centre “ISSC” 

�5 %$��� �&د Hf�2% ��(� ��1 أو د������Cy �X%�� أو y# ه���J1 aن ��Cن �)(� 
�� وا�0&ا��� ا�$���W ا�W�S ���1ا�� ا�  ،�X&ف$iاء ا�&را�6ت ا��$Yا  ���(�Y:ا

��2Pن ^��ف وا���C� وا���ر��� وا���6��2 ��)[�); ا�($ا�' ، و�2(ى�� أن 
���BW ا��G% a ا�����o ا�f�)�0 ا0$اآ#ا�(�)�� �(�, a�� &(�)� ا0(�)&ة ���0 ، وأن 

;(�U�1  'ا�$)ا�. 
  

2.    B�CE� ا:�6(&اد و pX�&� G�5�� ��)$آ# %G ا��I� ����) ا����q (ه� B()� ط��y:ا &> 
 : �e�f ا��'

� ا�0ا�; ا:�zCو��� و1(� ا���_ و<; · a>$ . ��)����E  ا���iم ا�&اl�' ��)$آ# و
· ���Xا�� �E(�� a�����&ي ر G% aا�� �&� '2�6J� $¡c% &f)� a��b�E� � رآ�. 
��6�� أو ,���� و<; · �Llا�($ا�' و ;(�Uا G اz6ا��[�� ��()B ا���G(I�� 'N %� آ�� 

 .YD$اء ا����ث ا�0&ا��� 
�5 ا�2�20 "���� ���(�ون %; ا�26c0ت ا�(�)�� وا�����N  و<;·  "Blرج � ا�&ا�Sوا. 
 .B�6 ا��)��B ا7�0  ا�zاح ·
)��� أو ه��� ا�E�6ر�� %G اDآ�د��R وا����Ny ا�l � �����0اء ا�zاح ��� ·�Y:ا�(��م ا 

 .وا����2P وا���ر��� وا���6��2 وا���Pن ا�)���
· aYر�l ا�($اق و Bl��6 ,$وع ��)$آ# � داJ� 
�� إW&اره� � >�&ات  · B()و ا� ،pX��fy �%J�26 ��)$آ# و�c0ء ا�IDدرا�6ت ا e�£و�� $E�

\�1;�� وا���ز��L�� $E� ق %; دار�P� 
· �?��WD ����0ق ا�f¤ا �%J�26 و�c0ء ا�I¥� ���W$ت ا��P�c0ار ا&Wا Z��. 
�ت ذات J1 ��Hه&اف ا0$آ# ·�>�% �E���0 ��f& �&وات �)�� ,���� أو ��6. 
· �� .اW&ار >�� أآ�د%�� �C)� ��1�/�ت ا�($��1 و ا�C$د��� و ا\¦��#
 

 إن %X)��� ه' أ��� �&��y ا�CP$ة
 pCا�$Iy �(X% 'X, �)وا� �f�fy إ� �X�� أ%� إ��XY�I و ��

 �f1Dو ا BI,Dآ� و اDو ه' ا. 
� �0 /.- , +. د. أ  

 ر��o ا�)(�� ا����2P ا�($ا���
Issc.baghdad@yahoo.com  - qassimsalihy@yahoo.com-  al_sheikh2001@hotmail.com  
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