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I. مقدمة 

إن تاريخ اقتصاد املعرفة، أو بتعبريٍ أدق االقتصاد القائم عىل املعرفة، يعود إىل بدايات اقرتان 

بني  وخربته بنشاطه االقتصادي اإلنتاجي. لذلك، نستطيع القول أن هذه العالقة معرفة اإلنسان

املعرفة واالقتصاد قد صيغت منذ فجر التاريخ البرشي. ويتأكّد هذا بإلقاء نظرٍة رسيعٍة عىل 

األسس التي بُني عليها تاريخ االقتصاد اإلنساين وسياق تطّوره. إذ تأّسس هذا االقتصاد، كام هو 

الحيواين وما رافقه من تطّوٍر معريف امتّد ليُطلق صناعاٍت بدائية. -عىل اإلنتاج الزراعيمعلوم، 

وهذا ما شهدته الحضارات اإلنسانية القدمية، يف بالد ما بني النهرين ومرص وجنوب الصني 

وأمريكا الوسطى وغرب إفريقيا. كام استمّر تناقل هذه املعارف والخربات االقتصادية يف ما بني 

إسالمية، وتوسيعها وتراكمها وتطوير إمكاناتها -من إغريقية ورومانية وفارسية وعربية حضارات،ال

عرص النهضة يف مراحلها اإلنتاجية عىل مّر العصور، وصوالً إىل القرون الوسطى وما شهدته من 

 مسرية االرتباط العضوي بني املعرفة الصناعية اتالثور  عرص انبالجإىل أن تّوج  املتأخرة.

 iواالقتصاد بشكٍل تصاعدي.

بدأ اهتامم االقتصاديني وإدراكهم ألهمية دور املعرفة واإلبداع يف االقتصاد اإلنتاجي يربز 

تدريجياً مع نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، مع اقتصاديني من أمثال ألفرد 

، منذ شومبيرت أشار. وقد (Joseph Schumpeter( وجوزيف شومبيرت )Alfred Marshallمارشال )

 أن مؤكّداً  االبتكار، عىل قدرته هي السوق القتصاد الرئيسية امليزة أن حوايل قرٍن من الزمن،

 وأضاف. االبتكار باتجاه تدفع التي هي "السوق يف" املنافسة وليس" السوق عىل" املنافسة

 السياسات مع يتناسب ال الطويل املدى عىل والتعلّم لالبتكار منظورٍ  اعتامد أن شومبيرت

 النامية البلدان عىل خاص بشكل ينطبق ما وهذا املدى، القصرية الكفاءة عىل تركّز التي التقليدية

ويعود الظهور األول ملفهوم "اقتصاد املعرفة" إىل أوائل  ii .هذا عرصنا يف الناشئة واألسواق

 صعود عىل( Fritz Machlupاالقتصاديون، من أمثال فريتز ماشلوب ) زركّالستينيات، حيث 

إال أن نزعة  iii.واالقتصادي االجتامعي التغيري يف ودورها العلم عىل قامئة جديدة صناعات

 مستوى من حيث األسواقالرشكات نحو االحتكار والهيمنة من جهة، والضعف الذي يعرتي كفاءة 

 الحوافز من جهٍة ثانية، من شأنهام أن يُحدثا فجوًة ما بني موالتعلّ  ثالبح يف االستثامر اتجاه أو

 ، كام يؤكّد االقتصادياالجتامعية العائداتو  السوق يف قوتها من تزيد التي للرشكات الخاصة

(. إذ يشّدد ستيغلتز عىل أن Joseph Stiglitzجوزف ستيغلتز ) الحائز عىل جائزة نوبل لالقتصاد

 الرضورية امتالك بعض املهارات عىل البلدان قدرة تقويض إىل يؤدي قد املالية األسواق تحرير

من هنا، يُلفت ستيغلتز إىل أهمية  .املخاطر وإدارة املوارد تخصيص كيفية ، وتحديداً للتنمية

، يف مساعدة املوارد تخصيص يف الحكومات فيها تتدخل التي ،الصناعية السياسات

 متتد قدله. وبالتايل،  اإليجابية الخارجية اآلثار مصادر ديتحدو  التعلم عىل االقتصاديات اليافعة

 االقتصادية األنشطة إىل للنجاح، املطلوب ايتاملؤسس التطوير ذلك يف مبا التعلم، هذا فوائد

 iv.األخرى
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والتعلّم  البتكارأن تثبيت االقتصاد عىل طريق اوستيغلتز، نستطيع القول  شومبيرتبني رؤيتي 

 تخصيص هاراتمب كام تتميّزيحتاج إىل سياساٍت تعتمد الكفاءة االقتصادية عىل املدى الطويل، 

 مبا يوفّر لالقتصاد واملجتمع الرشوط الفضىل للمسرية التنموية. ،املخاطر وإدارة املوارد

أستعرض بعضاً من  كام، التنمية مع ترابطهيف ما ييل، سوف أتناول مفهوم اقتصاد املعرفة و 

 وقوى التعليمية املنظومة بني العالقةبعد ذلك أتحدث عن  .الواقع املعريف عربياً ولبنانياً 

 تهبيئ لتعزيز املطلوبة والخطواتللبنان  التفاضلية امليزاتومن ثم أيضء عىل  ،السوق

وتأثريها عىل  بادراته يف مضامر اقتصاد املعرفةألختم بعرٍض لرؤية مرصف لبنان وم ،املعرفية

 التنمية والنمو يف لبنان.

 

II. التنمية مع وترابطه املعرفة اقتصاد مفهوم 

 رئييس كمحرك هارةامل من عالية ومستويات واملعلومات املعرفة عىل املعرفة اقتصاد يعتمد

 قبل من العنارص هذه كل إىل الرسيع للوصول املتزايدة الحاجةيتّسم بو، االقتصادي للنمو

 وتطبيقها ونرشها تكوينهاو  املعرفة اكتساب فيه يتم اقتصاد إنه v.العام والقطاع األعامل قطاعي

بخالف االقتصاد يويل األهمية يف النمو ألصول املعرفة  ، بحيثاالقتصادية التنمية لتعزيز

تصل كمية وتطّور املعرفة السائدة  بذلك، .رأس املال واألصول العاملة الذي يركّز عىلالتقليدي 

عىل أساس  وقد نشأ هذا املفهوم يف األنشطة االقتصادية واالجتامعية إىل مستوياٍت عاليٍة جداً.

البعد البرشي والبعد التنموي املستدام والبعد التقني. باالستناد إىل معايري البنك  تشابك

واستخدام املعرفة، عىل أربع دعائم: يقوم هذا االقتصاد الذي يتوىّل خلق وتوزيع الدويل، 

رأس املال  ،ثانياً  .أوالً، نظام مؤسيس يقّدم حوافز لخلق وتوزيع واستخدام املعرفة بشكٍل مجدٍ 

ثالثاً، بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قامئة عىل  ن من قوة عاملة متعلّمة وماهرة.البرشي املكوّ 

 vi.والتطوير فّعال يقوم عىل البحث نظام ابتكارٍ ، رابعاً  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مع نشوء نظرية النمو الحديثة التي أضافت البعد البرشي إىل البعد املادي يف نظرتها إىل رأس 

املال، شهد مفهوم التنمية البرشية يف النمو االقتصادي دفعاً غري مسبوق. واتّخذ هذا املفهوم 

البرشية، ومسار البحث والتطوير. يُظهر املسار األول قدرة مسارين متكاملني: مسار تنمية املوارد 

اإلنتاجي،  الجانبالتعليم عىل زيادة إنتاجية البرش وكفاءاتهم وقدراتهم عىل اإلبداع، مبا فيه 

يف حني  vii مام يساعد عىل احتواء وتعويض أي انخفاٍض قد يطرأ عىل إنتاجية رأس املال املادي.

االستفادة من التقدم العلمي والتقني والحداثة من أجل إيجاد الحلول يُظهر املسار الثاين كيفية 

للمعضالت االقتصادية واالجتامعية املستعصية عن طريق البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار. 

ويساهم مسارا املعرفة هذان يف تثبيت ثالثة عوامل يف التنمية االقتصادية واالجتامعية: تشجيع 

تسهيل الرفاهية والسالمة البيئية، ومتكني الحوكمة املؤسسية الرضورية  التنافسية واإلنتاج،

 viiiلحسن إدارة املوارد البرشية وضامن فعالية البحث والتطوير.
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ر و ظهأدى إىل بأبعادها االجتامعية واالقتصادية والبيئية،  بروز مبادئ التنمية املستدامة إن

أسس: أوالً، اعتامد مقاربة منهجية يف التحليل،  مفهوم "االستدامة اإليجابية" املستند إىل ثالثة

تتكامل فيها أنظمة كل من املوارد الطبيعية والبيئة واالقتصاد. ثانياً، السعي لتحقيق الجدوى يف 

إدارة هذا الثاليث بغرض تحقيق الرفاهية القصوى. ثالثاً، تعزيز النظرة املستقبلية من خالل 

 ixل.تحقيق العدالة الحيادية بني األجيا

مية املستدامة، جاء البعد التقني، مبا يختزنه من تطّوٍر البعد البرشي وبعد التنباإلضافة إىل 

 الثورةانبالج عرص فبعد من قبل.  ةمطّرد، ليفتح آفاقاً اقتصاديًة جديدة مل يشهدها تاريخ اإلنساني

ولحقتها الثورة الصناعية  ،اإلنتاج ملكننة والبخارية املائية الطاقةالتي استخدمت  األوىل الصناعية

الثورة  ، ومن ثم ظهرتالضخم اإلنتاج آليات إلنشاء الكهربائية الطاقة استخدامب ةثانيال

، برزت مؤخراً املعلومات وتكنولوجيا ةلكرتونياإلمن خالل تقنياتها  اإلنتاج أمتتةب الثالثةالصناعية 

 القرن منتصف منذ معاملها بالظهوربدأت  التي الرقمية الثورةوهي  رابعة،ال صناعيةال ثورةال

 والرقمية املادية املجاالت بني الحدود تطمس التي التقنيات بدمج والتي متيّزت ،املايض

 Disruptive) تأثريها التحوييلو  هائلةتطّورها ال برسعةومتتاز هذه الحقبة الرابعة  .والبيولوجية

Effect) إذ .ةكمو والح واإلدارة اإلنتاج أنظمة من تتضمنهمبا  ،عىل مجمل الصناعات والقطاعات 

 االصطناعي، الذكاء مثل مجاالٍت  يف الناشئة ةالتكنولوجي خرتاقاتاال  خالل من هاإمكانيات تتضاعف

 والطباعة الحكم، ذاتية واملركبات ،(Internet of Thingsء )األشيا وإنرتنت ،اآليل اإلنسان علمو 

 وتخزين املواد، وعلم ،(Biotechnology) الحيوية والتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا األبعاد، ثالثية

ونتيجًة لهذه التطورات، برزت فرٌص  .(Quantum Computing) يةالكم والحوسبة الطاقة،

تحمل يف طياتها تهديدات اقتصادية كذلك يف مجال ، إال أنها عىل صعيد اإلنتاج هائلةاقتصادية 

 xومردود العاملة. تعميق الفجوات بني مردود رأس املال

 لثورةالتقني ل-يجية للبعد املعريف، تتأكّد يوماً بعد يوم األهمية االسرتاتبناًء عىل ما تقدم

حقيقة أن اقتصاد املعرفة بات  عىلاملصدر األسايس لهذه األهمية  ويرتكز .الصناعية الرابعة

يثة واملتطورة لالقتصاد جزءاً ال يتجزأ، وأكرث من أي وقت مىض، من جوهر البنية التحتية الحد

كافة: الصناعية، والخدماتية، والزراعية. وما يعّزز هذا التوّجه، هو الدور الذي جاالته العاملي مب

الرقمي أن يلعبه يف تطوير عنارص النمو واإلنتاج، والتنمية الشاملة -ميكن لالقتصاد املعريف

حوكمة املؤسسية، والربط بينها التعليمية، وال-واملستدامة واملستقلة، والحداثة الرتبوية

 وتكاملها. وميكن رسم مالمح هذا الدور كالتايل:

 التكاميل-التنافيس-صاد اإلنتاجيأوالً، العالقة بني اقتصاد املعرفة واالقت

إن اقتصاد املعرفة يقوم عىل استخدام العنارص املعرفية يف الجهود اإلنتاجية لالقتصاد 

إغناء اإلنتاج وتطوير البيئة التنافسية وتحجيم التوجهات  الحقيقي، وبالتايل فهو يساهم يف

. كام يساعد اقتصاد املعرفة وتعزيز التنوع االقتصادي االحتكارية ولجم مظاهر االقتصاد الريعي

عىل إيجاد بيئات استثامرية تكاملية ما بني القطاعات االقتصادية الحيوية، مثل املؤسسات 
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االتصااليت والقطاع النفطي -املرصيف والقطاع املعلومايت-يلالصغرية واملتوسطة والقطاع املا

 الزراعية.-الخدماتية-وسائر القطاعات الصناعية

 ة الشاملة واملستدامة واملستقلةثانياً، العالقة بني اقتصاد املعرفة والتنمي

الشاملة إن األبعاد املتنوعة القتصاد املعرفة تجعل منه مصدراً أساسياً من مصادر التنمية 

واملستدامة، من حيث املساهمة يف دعم النمو واإلنتاج، وتأمني فرص العمل، ورفع مستوى 

التعليم، وابتكار اآلليات البيئية، وتقليص الفوارق الطبقية. كام يشّكل اقتصاد املعرفة رافداً من 

، ومتكينه من روافد التنمية املستقلة من حيث تزويد االقتصاد بأكرب قدٍر من قوة الدفع الذايت

 xiمواجهة الصدمات الخارجية، باإلضافة إىل تحصني الرساميل الوطنية، برشياً ومادياً.

 التعليمية-فة والحداثة الرتبويةثالثاً، العالقة بني اقتصاد املعر 

 م تعليٍم فعال عىل الصعيد الوطنييف مرحلة االنتقال إىل االقتصاد املعريف، يُعترب إنشاء نظا

كام تساهم  xii.لبنًة هامة يف إرساء أسس اقتصاد املعرفة تعلّم مدى الحياةيعتمد مبدأ ال

مامرسات اقتصاد املعرفة يف تغذية روح االبتكار، وتعزيز آليات البحث والتطوير والتدريب 

 وتحفيز التجدد الحضاري.وتطوير املهارات، املهني 

 يةستصاد املعرفة والحوكمة املؤسرابعاً، العالقة بني اق

يرتبط التقدم االقتصادي إىل حّد بعيد بوجود أطٍر راسخة للحوكمة املؤسسية تستند إىل 

الدميقراطية التشاركية واألسواق الحرة واآلليات الترشيعية املتطورة. لذلك فإن وجود هذه 

األطر املؤسسية هو رشط طبيعي لتطوير اقتصاد املعرفة. بل يجب عىل اإلطار املؤسيس أن 

لعمل )املرونة يف العمل وقابلية االستخدام(، واألسواق املالية املتطورة )رأس يشمل أسواق ا

 xiiiاملال االستثامري(، وأسواق املنتجات والخدمات، والحامية الفعالة للملكية الفكرية.

 

III. ولبنان العربية البلدان يف املعرفة اقتصاد 

يعاين املشهد العريب بشكٍل عام من ضعف بنيوي يف الواقع املعريف، وقد تعّمق هذا الضعف 

يف ظل األزمات والحروب التي تستنزف مقدرات املنطقة ومواردها البرشية واملادية. 

فاالقتصادات العربية عموماً تعتمد يف معظم مداخيلها عىل املصادر الريعية ويف مقدمها 

ملداخيل الريعية األخرى. وهذا يحد من االبتكار واإلنتاجية ووسائل البحث النفط، إىل جانب ا

والتطوير الرضورية لبناء اقتصاد املعرفة، كام يساهم يف إضعاف آليات الحوكمة من شفافية 

من هنا، تربز يف منطقتنا ظاهرة ومساءلة، والتي تواكب عادًة تطور االقتصاد املعريف وتحصنه. 

 يف مجال والتصنيع اإلنتاج مستوى( بسبب تدين Innovation Paradoxمفارقة االبتكار )

 من محتملةهائلة  مكاسب وجود من الظاهرة ههذ نشأتو . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 من هذا الحقل يف االستثامر، والتي تعاين من انخفاض النامية البلدان يف االبتكاريف  االستثامر

 االستثامرات هذه زيادة يف الحكومات فعالية يف املفاجئ والنقص من جهة، الرشكات، قبل
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من اإلنفاق العاملي  باملئة 0٫9يف هذا املجال، بلغت حصة املنطقة العربية  xivبدرجاٍت وازنة.

من فقط  باملئة 0٫0و xv،2100و 2110ؤسسات األعامل عىل البحث والتطوير يف العقد املمتد بني مل

البحث ت نسبة اإلنفاق عىل كذلك بلغ xvi.2101يف العام  والتطوير اإلنفاق العاملي يف البحث

مقارنًة باملرتبة األوىل  xvii،2101باملئة يف العام  1٫32من الناتج املحيل اإلجاميل العريب  والتطوير

باملئة )باستثناء البحث لألغراض  1٫3بنسبة  2105عاملياً التي احتلّها الكيان اإلرسائييل يف العام 

من إجاميل براءات االخرتاع  العربية مكاتب براءات االخرتاع كام بلغت حصة. xviiiالعسكرية(

منو املقاالت بلغ ويف إشارٍة إيجابية،  xix.210٢يف العام  فقط باملئة 1٫3نسبة  املسجلة عاملياً 

 019٫٢ سّجالً، م2101و 211٢العلمية املنشورة يف املنطقة العربية أعىل نسبة عاملية بني عامي 

باملئة  2٫1 إىلباملئة  0٫1 من ، املتواضعة أصالً،املقاالت من املنطقة حصة رافعةً  ،باملئة

وباإلضافة إىل تردي مستوى مناخات األعامل يف املنطقة العربية )بلغ معدل البلدان  xx.عاملياً 

، مل تتمكن سياسات تكنولوجيا العلوم واالبتكار يف xxi(210٢يف العام  0٢9من أصل  021العربية 

من تحفيز اإلنتاج املعريف بفعالية واستخدامه كقيمة مضافة إىل  ، إن ُوجدت،الوطن العريب

بني ال سيام  ،املنتجات ألن آليات البحث والتطوير ما زالت قارصة عن إيجاد أطر الرشاكة الفعالة

قد فشلت الدول ل xxiiلالستفادة بشكل أفضل من الخربات املتاحة. ،القطاعني العام والخاص

بية بشكل كبري يف التصنيع حتى اآلن، حيث كان نصيب الفرد من الناتج الصناعي أقل بكثري العر 

الصادرات العربية وبلغت حصة الصناعة من إجاميل  xxiiiمن املعايري الدولية للدول املامثلة،

 ةالعاملي الصادرات إجاميل من الصناعة صةمقارنًة بح xxiv،210٢يف العام  فقط باملئة 31حوايل 

 xxvيف العام نفسه. باملئة ٢9التي بلغت حوايل 

كلٍّ من يف موقعه  االبتكار من خالل استكشافو  املعرفة يمكن اإلضاءة عىل واقعأما يف لبنان، ف

 Arabمؤرش املعرفة العريب )( و Global Knowledge Indexمؤرش املعرفة العاملي )

Knowledge Index،مؤرش االبتكار العاملي يف  واملخرجات املدخالتعوامل و  ( من جهة

(Global Innovation Indexمن جهة ) العاملي التنافسية مؤرش يف االبتكار حصة، و ثانية (Global 

Competitiveness Index )من جهة ثالثة. 

 مؤرش املعرفة العريبو مؤرش املعرفة العاملي أوالً، من حيث 

 عاملياً  030من أصل  ٢3لبنان يف املرتبة يُصنّف ، 210٢xxvi للعام العاملي املعرفة مؤرشبحسب 

. ويحتوي هذا املؤرش عىل سبعة مؤرشات قطاعية، سّجل لبنان يف كّل منها نقطة 1٢مبجموع 

 :(0 رقم جدول) xxviiعىل الصعيدين العاملي والعريب النتائج التالية
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 0جدول رقم 

 برنامج األمم املتحدة للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. - 210٢مؤرش املعرفة العاملي  -0

 برنامج األمم املتحدة للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. - 210٢ العريبمؤرش املعرفة  -2

، بحسب مؤرش التنمية نقطة 1٫٢٢3عاملياً مبجموع  0٢٢من أصل  ٢٢كام احتّل لبنان املرتبة 

 xxviii.2105البرشية للعام 

ويالحظ من خالل هذه التصنيفات أن لبنان ميتاز بإمكانيات واعدة يف مجايل التعليم العايل، 

البحث والتطوير عىل صعيد نسبي بينام يعاين من ضعٍف  .املهنيو والتدريب والتعليم التقني 

وتكنولوجيا املعلومات كل من التعليم ما قبل الجامعي، واإلبداع، وضعٍف حاد مبا يخص 

 ت، والبيئة التمكينية العامة.واالتصاال 

 210٢xxixللعام  العاملي االبتكار مؤرش، من حيث ثانياً 

 الصناعية هصادراتعاملياً. وقد بلغت من حيث االبتكار  02٢من أصل  ٢0يُصنّف لبنان يف املرتبة 

 مبا ،(اإلجاميل املحيل الناتج منباملئة  1٫٢5ما يوازي ) 2105يف العام  فقط دوالر مليون 322 نحو

 بلغت إىل ذلك،. التقنية عالية واملنتجات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات ذلك يف

من إجاميل الواردات، أي ما يعادل  2105يف العام باملئة  02الواردات املستخدمة يف التصنيع 

يف مؤرش االبتكار العاملي، وهي خمس، فقد  املدخالتعوامل وبالنسبة ل .دوالر ملياريحوايل 

 :(2رقم جدول) سّجل لبنان املراتب التالية

 ويرتكز عىل البيئات السياسية والتنظيمية 02٢من أصل  011املرتبة  :عامل اإلطار املؤسسايت ،

 واألعامل؛

  :ويرتكز عىل التعليم، والتعليم العايل،، 02٢من أصل  ٢٢عامل الرأسامل البرشي والبحث 

 والهندسة، العلوم يف الخريجني حيث من عالية ةً مرتبهنا يُسّجل للبنان  والبحث والتطوير.

 ؛والتطوير البحث مجال يف وجود ضعٍف  مع

 املعرفة اتمؤش 

 1 ا  عاملي

 ٨١17للعام 

 ٨ ا  عربي

 ٨١11للعام 

 املجموع الرتتيب املجموع الرتتيب

 5٢ 22 \ 01 52 030 \ ٢2 التعليم ما قبل الجامعي

 ٢٢ 22 \ 2 ٢1 030 \ 2٢ التدريب والتعليم التقني واملهني

 1٢ 22 \ 5 12٫5 030 \ 52 التعليم العايل

 50 22 \ ٢ 22٫1 030 \ ٢5 البحث والتطوير واإلبداع

 51 22 \ ٢ 15 030 \ ٢1 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 53 22 \ 9 1٢٫٢ 030 \ 15 االقتصاد

 - - 53٫5 030 \ 015 البيئة التمكينية العامة
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  :ويرتكز عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية 02٢من أصل  ٢٢عامل البنية التحتية ،

 ؛البيئية االستدامةالتحتية العامة، و 

  02٢من أصل  9٢(: للمعامالت اإلجاميل واملستوى السوق ظروف يقيسالسوق )عامل تطّور ،

ويرتكز عىل االئتامن، االستثامر، وكلٍّ من التجارة واملنافسة ومقياس السوق. يف هذا 

 للقطاع نسبياً  مناسبة مساِهمة إقراضية، إضافًة إىل حلول يةمتويل حلول وفراملجال، تت

 حاميةو  القروض عىل الحصول مع وجوب تحسني سهولة التجارية، واملشاريع الخاص

 ؛املستثمرينصغار 

 ( االبتكار  نشاط مع الرشكات مدى تفاعل يقيسعامل تطّور األعامل :)02٢من أصل  ٢0ي ،

 االبتكار، روابطو  املعرفة، مجال يف بالعاملني املتعلقة العوامل املساعدة ويشمل

 ومستوى املعرفة، كثيفة العاملة من نسبياً  جيدة بحصة لبنان يتمتع. هنا، املعرفة واستيعاب

 من الواردات من عالية ونسبة الصناعية،/الجامعية األبحاث مجال يف التعاون من ال بأس به

إمنا  .املبارش األجنبي االستثامر تدفقات وارتفاع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خدمات

من الواردات، ونقصاً يف البيانات التقنية ية يعاين لبنان من انخفاض حصة التكنولوجيا العال

 حول اإلنفاق عىل البحث والتطوير.

يف مؤرش االبتكار العاملي، وهي اثنان، فقد سّجل لبنان املراتب أما بالنسبة لعوامل املخرجات 

 التالية:

  :)ينتج، حيث 02٢من أصل  ٢2عامل املعرفة والتكنولوجيا )املتعلّق باالخرتاعات واالبتكارات 

 من نسبياً  مقبول مبستوى تمتعيو ،والتقنية العلمية املقاالت من اً نسبي اً جيد اً عدد لبنان

مستوى مناسب من  عن فضالً واملتوسطة، التقنية العالية التكنولوجيا تصنيع رشكات

 مع. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدماتصادرات و  ية نحو الخارجاالستثامر تدفقاتال

 اً.منخفضالتقنية  العالية التكنولوجيا صادرات مستوى يبقى ذلك،

  :)األصول، ويتضّمن 02٢من أصل  ٢0عامل املخرجات الخاّلقة )يقيس دور اإلبداع يف االبتكار 

 .اإلنرتنت عرب واإلبداع ،اإلبداعية والخدمات والسلع، امللموسة غري

 2رقمجدول 

 العاملي االبتكار مؤش

 الرتتيب املخرجات عوامل الرتتيب املدخالت عوامل

 02٢ \ ٢2 والتكنولوجيا املعرفة عامل 02٢ \ 011 املؤسسايت اإلطار

 02٢ \ ٢0 الخاّلقة املخرجات عامل 02٢ \ ٢٢ والبحث البرشي الرأسامل

 02٢ \ ٢٢ التحتية البنية

 02٢ \ 9٢ السوق تطّور

 02٢ \ ٢0 األعامل تطّور
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 210٢العاملي للعام ، من حيث مؤرش التنافسية ثالثاً 

. ويعود سبب تدين مرتبته نقاط ٢\3٫٢عاملياً مبجموع  03٢من أصل  015يُصنّف لبنان يف املرتبة 

 تهقدر  عوقمبا ي ،الكيل االقتصاد بيئة وتراجع التحتية والبنية املؤسسات جودة ضعف إىل

لبنان  يف القدرة التنافسية تشّكل عامالً إيجابياً يف تصنيف االبتكار مساهمةغري أن . التنافسية

، كأحد أفضل التصنيفات نقاط ٢\3٫1مبجموع  03٢من أصل  5٢التنافيس، حيث يصنّف يف مرتبة 

 xxx .أفريقيا وشامل األوسط الرشق منطقة يف

 

IV. قوى السوقو  التعليمية املنظومة بني الفجوة القامئة 

املنطقة العربية عموماً، ولبنان خصوصاً، تعاين من فجوٍة تفصلها عن إن املنظومة التعليمية يف 

االقتصاد وقوى السوق والتطّورات املعرفية والتقنيات الصناعية، والتي تشّكل العنارص الحيوية 

لبناء تنميٍة عرصيٍة ونهضويٍة شاملة. فهذه املنظومة ما زالت تفتقد إىل الحّد املطلوب من البنية 

من هنا تنبع . بحث والتطوير واإلبداع واالختبارعلمية التي تقوم عىل منهجية الاملعرفية وال

املناهج التعليمية العربية، إذ أن  صعوبات املناهج التعليمية العربية وتداعياتها االقتصادية.

كافياً  ونحن جزٌء منها، ما زالت أسرية مناهج واختصاصاٍت تقليديٍة ومعلّبة، وال تعطي انتباهاً 

، إضافًة إىل رضورة التوّجه نحو تعزيز القطاعات املهنية التصنيعية. كام مية الجودة واإلبداعأله

: ، أهمهايف شلل العالقة بني املنظومة التعليمية وسوق العمل ساهمت عديدة باسبأ أن هناك 

عقوٍد متنع امتالك هذه  األول هو أن العلم والتقنيات يف البلدان العربية يُضّخان إلينا بواسطة

لتبقيها تحت سيطرة األجنبي، مسببًة يف الوقت نفسه الجمود يف القدرات العلمية  التقنيات

ص املوارد لتنفيذ املشاريع يخصت عىلالنظام املايل ضعف تركيز السبب الثاين، فهو و الذاتية. 

أما السبب الثالث، فهو  xxxi.يةتجارالألهداٍف باإلضافة إىل ا اكتساب املعرفة والتقنياتالتي تعنى ب

 .املوارد تخصيص يف الحكومات فيها تتدخل التي التوجيهية الصناعية السياساتغياب 

تنتمي الغالبية العظمى من عىل مستوى العالقة بني املنظومة التعليمية وسوق العمل يف لبنان، 

 ٢9التجارة والبناء ) الوظائف ملجال الخدمات املنخفضة اإلنتاجية، مثل القطاع العام وقطاعات

باملئة(، يف حني تتجه العاملة بعيداً عن الزراعة، والصناعة، والقطاعات ذات اإلنتاجية العالية 

إىل ذلك، توظّف الخدمات العالية اإلنتاجية، مثل قطاعات املال واملصارف  xxxiiباملئة(. 0٢)

باملئة.  02باملئة من اليد العاملة فقط، وتوظّف قطاعات التصنيع حوايل  01واالتصاالت، حوايل 

باملئة من العامل يعملون يف أعامل تناسب وظائفهم جزئياً أو ال تناسبها  11وتشري اإلحصاءات أّن 

 21، حيث بلغت نسبته 2100كام تضاعف معدل البطالة بني اللبنانيني منذ عام  xxxiiiعىل اإلطالق.

باملئة(.  31باملئة( والشباب ) 0٢ه املعدالت ترتفع بشكل خاص يف أوساط النساء )باملئة. إن هذ

إذ يصل معّدل البطالة  وتكمن املفارقة يف أن معدالت البطالة ترتفع مع ارتفاع معدالت التعليم.

باملئة بني حملة الشهادات الجامعية والشهادات الثانوية عىل التوايل،  05باملئة و 01إىل نحو 

األشخاص الذين ال يحملون شهادات وحملة الشهادات االبتدائية باملئة بني  ٢باملئة و 01ل مقاب



 
 ٨١1٢ أيار | يف تنمية الرأسامل البرشي يف لبنان اقتصاد املعرفةدور  11/1١

 

باملئة من العاملة العمل الحر، فيام يعاين غالبيتهم من تديّن املهارات  3٢كام يزاول التوايل.  عىل

تشري . يف ظّل هذا الواقع لسوق العمل، وانخفاض اإلنتاجية ومحدودية توفّر التأمني الرسمي

ألف شخص سنوياً إىل سوق العمل يف السنوات العرش القادمة،  23التقديرات إىل وصول نحو 

قبل األزمة  يوفّرهاأكرث من ستة أضعاف عدد الوظائف التي كان  توفريحيث سيحتاج االقتصاد إىل 

من هنا، يفرّس تضافر كل هذه العوامل، باإلضافة إىل الفجوة بني توقعات األجور  xxxivالسورية.

 .لشبابنا من أجل العمل يف الخارج للعاملني وأسعار السوق املنخفضة، موجات الهجرة الدامئة

إن االختالل يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل يف لبنان ينبغي أن يُقارَب عن طريق 

ة بواسطة طريف العالقة. إذ يجب تطوير املناهج التعليمية لتساير متطلّبات العرص ردم الهوّ 

املعريف وتواكب حاجات االقتصاد اإلنتاجي، ويف الوقت نفسه ال بّد من إعادة إنتاج بنية سوق 

العمل بإطالق اآلليات الكفيلة بتنمية قدرات قوى السوق عىل خوض غامر اقتصاد املعرفة 

التقني، وعدم االكتفاء مبحدودية القطاع العام وقطاعات التجارة -الزراعي-اعيواإلنتاج الصن

والبناء والخدمات. هنا ال بّد من اإلضاءة عىل ثالثة مكونات مركزية ومرتابطة يف كل مراحل 

التنمية: العلم واملعرفة، والجامعات واملعاهد، ومؤسسات األعامل. وتصبح املكونات نشطة 

املعدات تبادل باكتساب املعرفة، وتعزيز التعليم الوطني واألجنبي، و  النامي حاملا يبدأ البلد

 xxxv.، ال سيام من ناحية االستريادوالسلع الرأساملية والخربات األجنبية

 

V. لبنان يف املعرفية البيئة لتعزيز املطلوبة والخطوات التفاضلية امليزات 

بالرغم من األزمات السياسية والعوائق االقتصادية والنزاعات اإلقليمية التي ميّر بها لبنان 

يحافظ لبنان عىل ميزاٍت تفاضلية تشّكل كام تقّدم، السورية،  األزمةواملنطقة، وعىل رأسها 

يزات أربعة: عنارص قّوٍة كامنة وفرصاً واعدة إذا أُحسن البناء عليها واالستفادة منها. وأهّم هذه امل

رأس املال البرشي، والرثوة الغازية والنفطية الكامنة، والقطاع املرصيف واملايل، وقوى 

مح رأس املال البرشي بعٍض من مال  ويف هذا السياق سوف أسلّط الضوء عىلاالغرتاب اللبناين. 

ذلك بحسب يُصنَّف لبنان من بني الدول العرشة األوىل عاملياً من حيث نوعية التعليم، و  .هذا

مؤرّش نوعية التعليم الذي يقيس مدى نجاح النظام التعليمي يف تلبية احتياجات االقتصاد 

باملئة، ومتثّل املرتبة األوىل يف  ٢1التنافيس. كام يصنِّف مؤرّش القدرة التعليمية لبنان بنسبة 

من  ٢1 املرتبة يف 210٢-210٢وقد ُصنّف لبنان يف تقرير التنافسية العاملية للعامني  xxxviاملنطقة.

يف ما يتعلق بجدوى  03٢من أصل  019من حيث التعليم العايل والتدريب، واملرتبة  03٢أصل 

من  52يف ما يرتبط بالجهوزية التكنولوجية، واملرتبة  03٢من أصل  ٢1سوق العمل، واملرتبة 

 بحسب 091 أصل من 02٢ املرتبة لبنان احتل كام xxxvii.من حيث تطور بيئة األعامل 03٢صل أ 

 .الذي سبق العام عن نقاطأربع  برتاجع ،210٢ للعام األعامل ملامرسة الدويل البنك تصنيف
xxxviii عىل صعيد ريادة األعامل، وبالرغم من ضعف الدعم الحكومي والقوى املحركة الداخلية

 الثقافية املعايري حيث من عالية درجةللسوق، وباألخص ما يتعلق بالبنية التحتية، يصنّف لبنان ب
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ريادة األعامل. من هنا،  مشاريع متويل إىل الوصول وسهولة ،اتلمؤسسة لعمادال واالجتامعية

 يف الرسيعني والنمو التطور إىل 210٢ لعام (GEM) األعامل لريادة العاملي املراقب تقريرأشار 

 بات التقرير، يف الـمشمولةاألربعة والخمسني  البلدان بني فمن. لبنان يف األعامل ريادة بيئة

 األثر لجهة الرابعة واملرتبة األعامل، ريادة عىل اإلقبال مؤرش يف الثانية املرتبة يحتل لبنان

 يف األعامل ريادة أنشطة مجموع حيث من الرابعة واملرتبة ،االبتكار يف األعامل لريادة اإلمنايئ

 xxxix.املبكرة مراحلها

 :ية يف لبنان بالتايلالبتكارلبيئة املعرفية والميكن اختصار امليزات التفاضلية 

، خاصًة يف املعرفة مجال يف ومبتكرة رائدةمؤهلة و ذات أجور متوسطة، و قوة عاملة أوالً، وجود 

يتم حيث  بشكٍل أخص، األنشطة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحقل الهندسة و 

 xl.تصدير معظمها إىل املنطقة

يحتوي لبنان عىل أعىل عدد من  جيدة، حيث سمعة ذونظام تعليمي ومجتمع علمي ثانياً، توفّر 

 xliجامعة. 10ما مجموعه  ،الجامعات للفرد الواحد يف املنطقة

أن لبنان احتل املرتبة إىل ( 210٢) Arabnetتقرير يشري  ة، حيثداعم ةمتويلي ثالثاً، وجود بنية

الثانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من حيث االستثامر يف الرشكات الناشئة يف 

 ةرد عىل مدى السنوات األربعبشكل مطّ قد تحّسن ترتيبه  وأن ،210٢عام المجال التكنولوجيا يف 

مليون دوالر  5٢إىل  2103العام مليون دوالر يف  ٢)من  تهاوقيمعدد الصفقات  من حيثاملاضية 

من إجاميل عدد املستثمرين يف  باملئة 03أن لبنان يستضيف  ذكر التقرير(. كام 210٢عام اليف 

 xliiاملنطقة.

وتكنولوجيا املعلومات التقنية العالية من التكنولوجيا  التكنولوجيا املبتكرة ةصناعرابعاً، نشوء 

صادرات التكنولوجيا  تعارتف. لقد خارجيةالتصدير إىل األسواق الاتجاهها نحو واالتصاالت و 

من إجاميل باملئة  02٫٢ مليون دوالر أي ما يوازي 2٢٢٫5لتبلغ  2101عام اليف التقنية العالية 

بعد ذلك بسبب األزمات  رتاجع، لتاألعىل يف املنطقةاملستوى الصادرات املصنعة وهو 

كان  كذلك. 2101و 2100بني عامي باملئة  2نسبة  عند ستقروت السياسية واألمنية املحلية واإلقليمية

خدمات تكنولوجيا املعلومات لبنان من لألزمة املالية العاملية تأثري سلبي عىل صادرات 

يف العام  21٫٢إىل  211٢يف العام إجاميل الصادرات باملئة  ٢0٫2 واالتصاالت، التي انخفضت من

يزداد منو عدد إىل ذلك،  xliiiار دوالر عىل التوايل.ملي 3٫٢ومليار دوالر  01٫9، أي ما يعادل 2101

سنويًا بني  باملئة 21 يبلغ تراكميعدل منو مب ثابتالرشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا بشكل 

 xliv.2105و 2119عامي 

، يتميّز لبنان برثوٍة اغرتابيه تتمثّل بالجاليات اللبنانية الكبرية املنترشة يف أصقاع العامل،  خامساً 

والتي ميكن أن تشّكل جرساً ووكيالً تنموياً للبنان عرب إمداده باالستثامرات والتقنيات اإلنتاجية 

 xlvمع الطاقات االقتصادية الخارجية.الحديثة ووسائط التواصل 
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د الرثوة الغازية والنفطية الكامنة ينبغي أن تشّكل للبنان حافزاً إضافياً للبناء عىل ن وجو سادساً، إ 

ثروته البرشية املعرفية وامليض يف تطوير اقتصاد املعرفة. ذلك أن وجود ثروة الطاقة يشّكل 

نويع والعلمية وت والبحثية بتعزيز طاقاتنا البرشية واملعرفية االستفادة منهافرصًة تاريخيًة ينبغي 

 xlviمجاالتنا االقتصادية وتحويل اقتصادنا إىل اقتصاٍد إنتاجي، يك ال نقع يف فّخ االقتصاد الريعي.

القائم عىل ينبغي البناء عىل هذه امليزات التفاضلية لالنتقال باالقتصاد من منط االقتصاد 

ألنشطة استخدام التدفقات املالية الكثيفة من الخارج يف متويل أنشطٍة ريعية عىل حساب ا

االقتصادية اإلنتاجية، إىل منٍط اقتصادي معريٍف وحدايث يوفّر األرضية الصالحة للتغلّب عىل 

أما الخطوات املطلوبة التي من شأنها  xlviiالعجز البنيوي يف الطلب عىل القوى العاملة اللبنانية.

 xlviiiية يف لبنان، فنذكر منها:البتكارالبيئة املعرفية واتعزيز 

ووسائل البحث والتطوير وتشجيع  بتكاروطنية لتعزيز آليات املعرفة واال  اسرتاتيجية إنشاءأوالً، 

املؤسسات املالية و  األكادميية واألوساط رشكاتال بني االستثامر بها. هذا من شأنه الربط

 .ةيالحكومواملؤسسات 

لسّد  آن،وتغّذيه يف بناء منظومة تخطيط ومعلومات، تتغّذى من االقتصاد املعريف  ثانياً،

 الفجوة الرقمية واإلحصائية التي تساهم يف مفاقمة الخلل بني التعليم وسوق العمل.

 .وخفض كلفتها الرقمية التحتية البنية ، تطويرثالثاً 

 .الرقمية باآلليات ، تطوير املناهج التعليمية واملؤسسات املهنية وتزويدهارابعاً 

 املعلومات تكنولوجيا صناعة مثل مجاالٍت  يف التكنولوجي التخصص وتعزيز تشجيع، خامساً 

، والطاقة البديلة، والصناعات الطبية الحيوية والتقنيات الزراعية، والتكنولوجيا واالتصاالت،

 .البرتولية

 .وتشجيع التدريب ومفاهيم التعلّم مدى الحياة ،يةاملؤسسات البيئة تحسني، سادساً 

توليد قيمة مضافة عالية وفرص باتجاه  وتنميتهادعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، سابعاً 

باتجاه إحداث توازن كمي ونوعي بني  ، باإلضافة إىل تطوير سياسات سوق العملمناسبةعمل 

 xlixعرض والطلب عىل القوى العاملة.ال

الخوض يف غامر املعرفة  من الرشكات متكن التي األنظمة والترشيعاتو  السياسات تطوير، ثامناً 

 .ةينافسيف سبيل تحقيق أفضلية ت والبحث والتطويرواالبتكار 

 .ؤسساتوامل واألنظمة البياناتو  السيرباين األمنُمحكمة لحامية  سياسات وضع ،تاسعاً 

 الخدمات املالية ذلك يف مبا ،الخدمات مختلف إىل الوصول لتسهيل رقمية منصات بناء، عارشاً 

 .والغري مشمولة الضعيفة لفئاتل خاصة ،واالستثامر الصحية والرعاية التعليمو 

فرٍص اقتصاديٍة وتنموية  توفريمن  ناميكن، بناء الجسور مع املغرتبني اللبنانيني، مام أحد عرش

 بة واملبادرات إلطالق هذه الفرص.ال تعّد وال تحىص إذا توفرت اآلليات املناسومعرفية 
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VI. االقتصاد املعريفتعزيز يف  رصف لبنانمبادرات م 

الرقمي برافعتيه -، يويل مرصف لبنان اهتامماً بالغاً يف تعزيز االقتصاد املعريف2103منذ العام 

املساهمة يف سعى مرصف لبنان إىل ذا املنطلق، من هواملرّسعات الرقمية.  املهارات الرقمية

النظام التعليمي  منبالدرجة األوىل ، والتي تتألّف تأسيس البيئة الحاضنة القتصاد املعرفة

بالدرجة الثانية من و ، من مدارس ومنظامت غري حكومية وجامعات، اللبناين مبستوياته كافة

وبالدرجة الثالثة من  ومراكز تدريب، مؤسسات متويلية ومسّهالت ومرّسعات وحاضنات أعامل

باالعتامد عىل  هيطلق مرصف لبنان مبادراتإذ  l.فةلتطوير اقتصاد املعر مبادرات املرصف املركزي 

والتعاون مع ثانية، ، وإطالق املبادرات التنظيمية من جهة ية ومتانة قطاعه املرصيف من جهةكفا

أيضء يف ما ييل عىل عاميل القطاع  .ةلثستفادة من خرباتها من جهة ثاالدول املتقدمة لال 

 املرصيف واملبادرات التنظيمية.

 املرصيفطاع مستوى البناء عىل قدرات الق أوالً، عىل

 أجل من للمصارف املتنوعة التحفيزات تقديم إىل املاضية السنوات خالل لبنان مرصف بادر

 هم وهؤالء واملتوسطة، الصغرية واملؤسسات الخاص القطاع تجاه تسليفية برامج يف االنخراط

 فرص توفريو  جديدة مبشاريع واملبادرة االستثامر تحفيز عملية يف األسايس املحرك مبثابة

 اإلنتاجية القطاعات يف االستثامر إىل التحفيزات هذه وهدفت. وكفاءة تخصصاً  األكرث العمل

 تحفيز املبادرات هذه عن نتج وقد. ، مبا فيها مجال البحث والتطويروالتعليمية والبيئية والسكنية

 قيم معّدل بلغ بحيث العمل، فرص من مزيدٍ  وتأمني الداخيل، الطلب تحريك طريق عن النمو

 .باملئة من النمو 51، مساهمًة بحوايل سنوياً  دوالر مليار 2103 العام إطالقها منذ التحفيزية الرزم

موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة، بابتكار هندسة مالية  توفريتّم كذلك 

 باملئة 1عن طريق السامح للمصارف بتوظيف  مليون دوالر ٢11وضعت بترصّف هذا القطاع نحو 

دعم جهود االبتكار واإلبداع يف أوساط الشباب بشكٍل خاص، وذلك  بهدفالخاصة من رساميلها 

بواسطة التمويل الرأساميل املساهم وليس اإلقرايض، مام يجنّب هذا القطاع الناشئ أعباء 

أن  مليون دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن. والجدير ذكره 111كرث من أوقد تّم توظيف  املديونية.

يوجد  ، إذسنوات ثالث الليف القطاع املعريف خ األوسط الرشق يف الثانية املرتبة احتللبنان 

فرصة عمل، وأضاف اىل  ٢ 111 وفّر مامرشكة ناشئة،  ٢11 ما يقارب الـ حالياً يف السوق اللبنانية

دوالر. ويتطلع مرصف لبنان إىل منو يف هذا املليار الرثوة الوطنية ما يقارب املليار ونصف 

ومام ال شك فيه أن النمو املقبلة.  ةالثالثسنوات الالقطاع ما بني سبعة وتسعة باملئة سنوياً خالل 

التي قام بها مرصف لبنان، قد  يف كفاية رؤوس أموال املصارف نتيجة الهندسة املالية األخرية

 .(0)رسم رقم  املعريفوضع أمواالً إضافية يف ترصف القطاع 
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 اإلنتاجية للقطاعات لبنان مرصف يتيحها التي التمويل فرص: 0رسم رقم 

 
 

 ، عىل مستوى إطالق املبادرات التنظيميةثانياً 

مرصف لبنان إىل إيجاد تعاون وثيق بني القطاع املايل ورواد األعامل يف لبنان بواسطة  سعى

هذه  من شأنمرشوع املنصة اإللكرتونية، وهو قيد اإلنجاز من قبل هيئة األسواق املالية. 

ل مجاالً عاملياً رحباً للتداول يف األسواق املالية اللبنانية بشفافية تامة، من قبأن توفّر املنصة 

جميع اللبنانيني، مقيمني ومغرتبني، وغري اللبنانيني. ومن شأنها أن تعزز ثقافة املساهمة 

 سواقاأل  هيئة وضعت كذلك والتمويل الرأساميل للرشكات الناشئة، مام يجنبها أعباء املديونية.

 ،لبنان يفحشد التمويل  رشكات نشاءإل  العمل وقواعد التنظيمي طاراإل  2103 عامال يف يةاملال

 ومتناهية الصغرية والرشكات الناشئة لرشكاتوالتي تهدف إىل املساهمة يف تأمني التمويل ل

 .املستثمرين من كبريٍ  عددٍ  خالل من الصغر
 

VII. الخامتة 

 تحديد تقّدميف بذراعها التقني القائم عىل اإلبداع، تشكّل العامل الحاسم  ،باتت املعرفة

 وأضحى امتالك املعرفة واحتضانها . تحقيق التنمية الشاملةمن أجل االقتصاديات واملجتمعات 

 تحدياً  متطورة ومبدعة بيئة أعاملٍ توفري و  ي حديثتعليم بناء نظامٍ تحقيق التكامل بني من خالل 

صياغة إن . لتحقيق النجاح االقتصادي واملسؤولية املدنية والتامسك االجتامعي بّد من خوضهال 

 ،املصالح املشرتكة لقوى السوق أكرب قدٍر من التكاملية من شأنها أن تضمن تحقيق عالقةهذه ال

 العنرص األكرث بناء عىلعرب ال بشكٍل أعدل وأشمل وأكرث استدامةً  فرٍص اقتصاديةتحقيق وبالتايل 

 .عاملية تنافسيةٍ  يف بيئةٍ  منتجةٍ  عاملةٍ ضامن من أجل  اسرتاتيجيًة، وهو الرأسامل البرشي،

 وشكراً.
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