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 قّصة

مهاجر يف جولة سياحية عىل القرى الحدودية بعد غياب متواصل منذ مثانينيات  كان السيد

زوال بعض املعامل الرتاثية يف القرى املدمرة  وأحزنه ،القرن املايض. أسعده التوسع العمراين

إالّ أن ما استوقفه كان شيئاً آخر. الحظ تناثر الخيم املتواضعة التي تعرض  ،1002بفعل عدوان الـ 

ات الزراعية القروية عىل جنبات الطرقات. توقف عند إحداها واشرتى مثرة شامم بلدي املنتج

دوالراً أمريكياً واحداً حسب طلبه. استوقفه األمر ألنه قبل اسبوع واحد  السيد كفاح ونقد بائعها

من مجيئه إىل لبنان، كان داعياً بعض معارفه إىل عشاء يف فندق أورويب، وكان صحن الفاكهة 

 يورو.  10اقترص محتواه عىل بعض رشائح  الشامم مسعراً بـ  الذي
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قُطفت حبّة الشامم السعيدة يف برعشيت صباحاً، وصلت مطار بريوت قبل العارشة نظرياً، 

مرّة  ثالثنيلتكون يف باريس بعيد الظهر وشّقت طريقها إىل مائدة املساء وقد تضاعفت قيمتها 

ملتلظية يف شمس متوز فكان عليها أن تنتظر "نصيبها" يف ساعة. أما زميلتها ا 12يف أقّل من 

 إغواء صديقنا املهاجر، أو أن تعود حزينة مبعية زارعها كفاح. 

 

 ما الذي حدث؟

يحمل شهادًة يف الزراعة العضوية، وهو منتسب إىل تعاونية  حظيت الشاممة السعيدة مبزارع  

ت أكسبورت +. كام إنّه عىل عالقة تجارية زراعية مرتبطة بتاجر جملة هو بدوره مستفيد من خدما

بتعبري آخر، خضعت حبّة الفاكهة هذه للمعايري مبستورد بارييس لديه شبكته من املوزعني. 

الرضورية يف زراعتها والعناية بها، كام تم توضيبها ونقلها حسب إجراءات محددة، وكان الجهاز 

كان أمر من استلمها ورشّحها وأضاف إليها املكلف بتداولها مؤهالً وعىل كفاءة وفعالية، كذلك 

 ملساته وتوابله وابتسامته.  

 

أو  11000نسمي جملة املعايري واملواصفات واإلجراءات نظام الجودة، ويف مكان آخر أيزو 

 (، إلخ.Fresh Produce Traceability Guidelines)  FPTأو  (HACCP) هاسب

يف القيمة؟ هل كان نصيب كفاح وافياً وعادالً يف هل تربر هذه اإلضافات ذاك االرتفاع املذهل 

هذه الصفقة أم أن الوسطاء وأصحاب اللمسات أجحفوا عليه حقه؟ وكيف نفّّس أن املجاعات 

 منتجي الغذاءتفتك أوالً بأولئك الذي يقعون عىل متاس مبارش مع إنتاج املواد الغذائية أي 

 ؟أنفسهم

 

ة تفسريات وافية لهذه الظواهر املتشابكة. لقد استمعتم ال نزعم أن تقّدم هذه الورقة التمهيدي

باألمس إىل مداخالت قيمة حول السالمة الغذائية والصادرات العربية وموجبات التجارة 

كام استمعتم إىل اسهامات نظم الجودة ومناذج االمتياز ومردودها، وصوالً إىل البعد املعوملة 

نحن أمام فرصة أخرى  وبعد قليل، اليوم، ير التجارة.املرصيف واملايل يف أثر الجودة عىل تطو

للتعرف عىل بعض مقاييس األداء وعىل االمتياز يف القطاعني العام والخاص. يف جلسة بعد 

الظهر، سيكون محورنا السالمة الغذائية وتنافسية الصادرات الزراعية والغذائية، والتي منها 

 الزراعة كام الصناعة والتسويق يف لبنان. تخترص معضلة استوحينا القصة البسيطة التي 

 دعونا نبدأ باستعراض أوضاع لبنان واللبنانيني عىل ضوء املؤرشات التنموية املتعارف عليها.

 

 أهداف األلفية التنموية لبنان و 

يعترب أداء لبنان جيداً باملقارنة مع معظم البلدان املجاورة، وذلك رغم العديد من الهزات 

طرابات السياسية. وهو يحافظ عىل مرتبة تصنيفية متوسطة عىل دليل التنمية األمنية واالض
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. وبحسب آخر 1002عام  77إىل املرتبة  2881عام  88البرشية مع تحسن مضطرد نقله من املرتبة 

تقرير وطني صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تحت عنوان "نحو دولة املواطن"، يقود 

حساسة أو ساخنة ال ميكن إغفالها فيام لو حاولنا اإلسهام يف  2ة معطياتتحليل الوضع إىل جمل

د تصنيف تراتبي إىل ترتقي بأحوال الوطن واملواطنني من مجر صياغة سياسات اجتامعية متكاملة 

 ية وحقوقية ونوعية. مضامني إنسان

 ( 27.8%( والنسبة يف الرشق األوسط )51.7ضعف نسبة العاملني إىل عدد السكان)%؛ 

  والجنوب مقابل بريوت وجبل لبنان(، وتفيش  والبقاعالتفاوت املناطقي الحاد )الشامل

 جيوب الفقر عىل تخوم املراكز الحرضية بل ويف داخلها أحياناً؛

  عدم التخلص من األمية لدى بعض الفئات وارتفاع نسب التّسب املدريس، كذلك

 ية؛% يف املدارس الرسم12و 10الرسوب والذي يرتاوح بني 

  ال تزال املؤرشات الصحية املتعلقة مبعدالت وفيات األطفال دون الخامسة وصحة

األمهات وإصابات اإليدز، ال تزال تؤكد الحاجة إىل بذل املزيد من الجهود سيام وأن 

 ينضوون تحت أي من شبكات الحامية الصحية؛% من اللبنانيني ال 15

 تفاوت مهم يف اإلجراءات بني الرجال يشري الدليل املرتكز عىل النوع االجتامعي إىل 

 (0.711ودليل اإلناث  0.825والنساء ال سيام يف مجال الدخل املكتسب )دليل الذكور 

  بيئياً، سجّل تحسن يف األداء العام لناحية انبعاث غازات  الدفيئة واملواد املستنفدة

 الصلبة الرصف الصحي وتتفاقم مخاطر النفايات مشكلةلألوزون؛ يف حني تستمر 

 والحرائق املدمرة للنظام البيئي.

 

 اإلشكالية العامة

 . عليه،هي من أعىل النسب عاملياً يف لبنان نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل إّن 

وال  ستعيق أية مراهنة عىل توجيه اإلنفاق الحكومي نحو استثامرات تنموية.الدين  خدمة فإن

وله الكثريون بأن الدين العام والعجز يف املالية العامة يحتاجان إىل أضيف جديداً إذ أردد ما يق

واردات مالية مصدرها املواطنون. وهذه الواردات املتحصلة بآلية الرضائب لن يدفعها من ال 

ميلكها. هناك حتامً هندسات مالية محفزة ومؤاتية، إال أن القضية قضية اقتصاد وليست قضية 

ت اقتصادية ترفع من حجم الناتج املحيل إزاء الدين العام وفوائده، مالية. نحتاج إىل هندسا

وتتيح توجيه مخصصات استثامرية مجزية. االستثامر املفيض إىل رفع الناتج املحيل يخلق 

الوظائف وفرص العمل ويضمن كرامة العاملني مبا يؤدي إىل احتواء التوترات االجتامعية 

 حقوق املواطنني ومستقبل البالد.ويساعد يف بناء السلم األهيل وحفظ 

 

                                                 
1

 (، منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.1008-1008راجع التقرير الوطني للتنمية البرشية )لبنان  
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مفتاح االستقرار العام يف لنبان هو يف توافر فرص العمل الكريم. تقوم فرضيتنا عىل رضورة 

إطالق العجلة االقتصادية مبا يؤدي إىل توسيع سوق العمل أي فرملة هجرة الشباب. املزيد من 

يفيض عن حاجة السوق  العمل يعني توليد القيمة املضافة وتعظيم حجم االقتصاد مبا

املحيل. تنامي الصادرات يصحح امليزان التجاري ويعزز فوائضه الحتواء الدين العام 

نالحظ أن الكلمة املفتاحية هي تنمية  ولالستثامر يف البنى التحية والرساميل االنتاجية.

عامة الصادرات، وبالصادرات وحدها ميكن تسييل القيمة املضافة لتحسني عوائد املالية ال

  يبة الدخل، الرضيبة عىل األرباح(. )الجامرك، رض

 

 التنمية والجودة

ما يزال الحوار محتدماً حول مسائل املشاركة والعدالة واملساواة واملواطنة، وهي مبجملها 

عوامل بالغة التأثري يف تنمية البالد واالرتقاء بأحوال املواطنني. وسوف لن يخبو الخطاب 

تخطيط سياسات اجتامعية متكاملة من شأنها أن تقي لبنان من مخاطر السيايس املتعلّق ب

بقليل من التأمل، التشظي واالنقسام العامودي والتوترات االجتامعية واألطامع الخارجية. 

سيالحظ املراقب أن جوهر القضية يكمن يف طبيعة العالقات التي تربط املواطنني بعضهم 

ات التي ينسجها األفراد مبؤسساتهم وتنظيامتهم ببعض، أي أنه يكمن يف طبيعة العالق

 االجتامعية، سيام مبؤسستهم األم أي بالدولة مفهوماً وأجهزًة وترشيعات.

 

والبحث يف هذه العالقات هو بحث يف مفاهيم الثقة والتمكني واملشاركة والتعاون وتكافؤ 

اصلة ودؤوبة، ويف وهذه مبجملها ليست منتجات نهائية ومحددة بل هي عمليات متو الفرص. 

حالة بناء مستمر ينطوي أيضاً عىل عمليات هدم وإعادة بناء، هنا أو هناك. هكذا نالحظ أننا أزاء 

واألخرية تفيد يف  مفردات طاملا ترددت يف أدبيات الجودة، سيام مفاهيم الجودة الشاملة.

للحلول املمكنة  مقاربة وضع معقد ويف توفري عنارص التحليل والربط كام يف توّسل منهجيات

 ولبلوغ أوضاع أفضل.

 

أن نفحص وضعنا قياساً مبؤرشات عاملية  الوطني للتنمية البرشيةحاولنا من خالل إيجاز التقرير 

وهو اعتمدتها األمم املتحدة يف تقاريرها منذ إقرار أهداف األلفية قبل مثانية أعوام ونّيف. 

يخه. أما تعليل هذا الوضع فيتطلب نقلّة نحو وصف لواقع األمر أو للنتائج املتحققة لغاية تار

تشخيص األداء أي تحليل السريورات والعمليات والسياسات املتبعة والتي سمحت بتحقيق تلك 

النتائج، أو أنها مل تسمح بتحقيق ما هو أفضل منها. سيام لناحية توسيع مساحات العدالة 

 القتصادي. االجتامعية وإرساء مقومات السلم االجتامعي والرخاء ا
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 مختارةقاطرة 

لقطاعات االقتصادية األساسية، ربعة من اسنحاول بإيجاز شديد اإلطالل عىل املعامل الكربى أل 

 وتحديد ما يكتنفها من نقاط ضعف ومن فرص وإمكانيات.

 

ألف هكتار مروية )أي  200% من مساحة لبنان، منها نحو 11تغطي األرايض الزراعية   :1الزراعة

مبعظمها حيازات صغرية تقل عن الهكتار الواحد مام يعيق فرص االستثامر فيها،  %(، وهي20

ويبقيها عرضًة لتخيل أصحابها عنها وبيعها تحت إغراء املضاربات العقارية. إىل تفتت الحيازات، 

تعترب األساليب الزراعية محدودة الفعالية بينام العمليات التسويقية  ما تزال العائق األهم. 

% من 27% من الدخل الوطني وميثل نحو 7ألسباب، يقترص نصيب القطاع الزراعي عىل لهذه ا

، وتقترص موازنة وزارة % من اليد العاملة نصفهم من النساء50و  10ويشغل بني  الصادرات

مليار لرية  2800لفاتورة الغذائية من عجز كبري يناهز . تعاين ا% من املوازنة العامة0.1الزراعة عىل 

 ة.لبناني

يواجه هذا القطاع إشكالية انفتاح األسواق ومجابهة منافسة املنتجات الخارجية بسبب ارتفاع 

كلفة االنتاج ومشكلة النوعية وعدم مطابقة املواصفات عالوة عىل عوائق التسويق. علامً بأن 

 الدول املجاورة )اتفاقية التيسري العربية والرشاكة معلبنان أبرم العديد من االتفاقيات 

نفسه لالشرتاك يف منظمة التجارة العاملية. وهي اتفاقيات تضع  األورومتوسطية( ويعدّ 

 الزراعية وهيكلية القطاعاملزارعني أمام تحديات جّمة وتحتم إحداث ثورة يف األساليب 

 والسياسات التسويقية.

 

ة يف قطاع تستقطب الصناعات الغذائية اللبنانية أهم الرساميل املوظف :5الصناعات الغذائية

% من القيمة املضافة املحققة من 12، وتساهم بـ  الصناعة، ومعظم اليد العاملة الصناعية

 500إىل  1008ووصلت عام  1000أضعاف منذ عام  2كافة الصناعات. ارتفعت قيمة الصادرات نحو 

مليون دوالر )يقابلها نحو مليار دوالر من املستوردات( أهمها صادرات الخرض والفواكه 

ألف عامل حسب  100يعمل يف هذه الصناعة نحو  املصنعة يليها املرشوبات وأوراق التبغ.

، وترتكز أسواقها يف بلدان الخليج العريب ويف بلدان انتشار 2تقديرات النقيب جورج نرصاوي 

بعض املصانع اللبنانية اكتسبت شهرة عاملية ولديها مخزون من  علامً بأن. اللبنانيني املغرتبني

 خربة والعراقة )غندور، البابا، منى كول، قساطيل، إلخ(.ال

 

"لقد استنتجنا اننا قادرون عىل تحويل لبنان محمية سياحية ومدرسة للتاريخ  :1السياحة

 والقول للوزير ماروين. ومستشفى للمرىض ومنتجعاً للراحة وواحة اميان ال مثيل له عىل االرض".

                                                 
 بعضها بالعودة إىل مراجع متعددة. ، وجرى تحديث2888املعطيات الرقمية مأخوذة من نتائج اإلحصاء الزراعي الشامل لسنة  1
  1008، نيسان 110ية اللبنانية، مجلة االقتصاد، العدد للمزيد من املعلومات: ملف الصناعات الغذائ 5
  1007حزيران  22جريدة األخبار، ملف صنع يف لنبان،  2
 1008، حزيران 122ملف السياحة يف لبنان، مجلة االقتصاد، العدد  1
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% من مجمل 10ألف وظيفة ليناهز  500وة ما ينوف عن يستوعب قطاع السياحة يف أوقات الذر 

% 22.5ج املحيل يف لبنان. يقابلها % من إجاميل النات 28.7اليد العاملة اللبنانية ، ويساهم بنحو 

 % من مجمل نفقات الدولة. 8.2ومن مجمل االستثامرات، 

% لألشهر 28.1بنسبة  ارتفع 2وإلظهار القّوة الكامنة يف هذا القطاع، نشري إىل أن عدد السياح

مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض، وبلغ عدد القادمني لغاية  1008الخمسة األوىل من عام 

ع أن يفوق والسياسية عىل خري ما يرام، يتوقّ حوال األمنية وإذا استمرت األ  ألف زائر. 170أيار،  52

 بية عشية الحرب األهلية.عدد الزوار املليونني لهذا العام، أي ما يعادل السنوات الذه

 

ة املالية واالقتصادية العاملية حيث شكلت : يبدو لبنان مغرداً خارج رسب األزمالقطاع املرصيف

يف  7التجارة العاملية انكامشاً يف حجم التبادالت وقيمتها. دليلنا أن العجز يف امليزان التجاري

% 2.8بب تنامي الواردات بنحو % خالل الثلث األول من السنة بس2لبنان  زاد مبا نسبته 

 5.75مليار دوالر، بعجز يبلغ  2.15مليار والصادرات  1%، )قيمة الواردات 2.8والصادرات بنحو 

سوف نكتفي بذكر بعض املؤرشات التي تبرّش بأن األزمة العاملية ميكن أن تشّكل مليار دوالر(. 

 هذه املداخلة. سيأيت توضيحه يف نهايةفرصة للنهوض االقتصادي يف لبنان. وهذا ما 

 

% 52.2أي بزيادة مليار دوالر   27إىل نحو  8عند أواسط حزيران ارتفعت موجودات مرصف لبنان

وهذا عائد باألساس إىل التدفق الثابت واملستمر للرساميل األجنبية، إضافة  عن العام املايض،

ر حيث أن األسواق واملصارف املحلية إىل التدخل املستمر للمرصف شارياً الفائض من الدوال 

 تتوجه نحو اللرية اللبنانية نظراً الرتفاع عوائدها. 

يداعاتها لدى املرصف املركزي، والتي زادت مبا منحى املصارف املحلية يف زيادة إ  أيضاً استمر

 .%5.1منواً شهرياً معّدله حالياً % عن نفس الفرتة من العام املايض، وهي تسجل 58نسبته 

 مليار دوالر.  21لامً بأن قيمة أصول املصارف الخاصة يف لبنان زادت عن ع

 

 ميكن لهذه القطاعات أن تقود االقتصادي اللبناين نحو التعايف؟ كيف

كان باإلمكان توسيع مجال البحث لضم الصناعات الورقية )ارتباطها بالتوضيب(، وصناعة 

 لربمجيات )ارتباطها باإلدارة وبغريها(؛ إالّ أن األلبسة الفاخرة )ارتباطها بالسياحة(، وصناعة ا

 ، ألنها:الرتكيز عىل القطاعات األربعة يفي باملطلوب

                                                 
6

 5002، حزيران 52النشرة الدورية لبنك عودة، العدد  
7

 5002حزيران  50-12، 635العدد  النشرة االلكترونية األسبوعية لبلوم بنك، 
8

 بيانات المصرف المركزي 
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  يف ذروة املوسمني الزراعي والسياحي، 20% من اليد العاملة، وتصل إىل 10تشغل %

إىل سياّم وأن الزراعة تشغل فعلياً أعداداً كبرية سيام النساء، واللوايت قلاّم تّم االلتفات 

 اسهاماتهن؛

  مرتابطة عضوياً ووظيفياً بحيث أن أي تحسني يتم إدخاله يف واحدة منها

 ينعكس تلقائياً وفوراً عىل القطاعات املتبقية؛

  ميزات تفاضلية إلحراز ألنها تختزن الكثري من امليزات التنافسية التي تؤهلها

 واسعة.

 

تبط باملنفعة يف عالقة طردية يف ألفباء علوم االقتصاد هناك مبدأ الندرة والذي ير 

تؤدي إىل رفع قيمة السلعة كلام كانت أشّد ندرة وأكرث منفعة. ويف لبنان جملة من 

املناخ الفريد يف املنطقة، والطبوغرافيا  أهمها بّسعة: امليزات النادرة أذكر

املتنوعة، والرتبة الخصبة، وغزارة املياة، واملوقع الوسطي، والتنوع الثقايف، 

 ث املادي للحضارات، واملؤهالت البرشية والنظام االقتصادي املنفتح والحر.واإلر 

الجودة واالمتياز )أو التاميز مبعنى االختالف( هام من أدوات اكتساب الندرة أي 

ندرة ما حبانا الله إياه ندرة ما تصنعه  نضيف إىلابتكارها. بكالم آخر، ميكننا أن 

 ة فوق القدرات األخرى.. وسوف تكون قدرتنا التنافسيأيدينا

 

، سنالحظ ارتفاع عدد السائحني خالل األشهر 1008و  1008لو التفتنا إىل أرقام 

واحد تغري وهو املناخ  ءألف شخص. يش 170ألف إىل  557الخمسة األوىل من 

األمنى والسيايس، أو  صورة لبنان يف أذهان قاصديه. هذه الصورة هي من صنع 

إىل الخدمات يضاً حلقات السلسلة السياحية بأكملها. و اللبنانيني. هم يصنعون أ 

املرصفية والتأمينية، هناك السفر والنقل والرتفيه واإلقامة والصحة واإلرشاد 

ات من الزائرين شطب بعض السلع العتبار واسعة رشائح ل ميكن والتسّوق والغذاء.

. التغذيةللشطب هي الوحيدة غري القابلة  ةالسلعموازناتهم الفردية أو خالفه، بينام 

إنها العالمة الالغية، التي تدفع بالسائح إىل شطب كامل املرشوع يف حال مخالفتها 

 لذوقه وتوقعاته وسالمته الصحية.

 

عليه، نعترب سالمة الغذاء وجودته القطبة األساس يف حياكة سلة إنتاجية سياحية 

زراعة، واملسار الحرج الذي متكاملة. ولو استذكرنا كثافة اليد العاملة املطلوبة يف ال
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يتأرجح عليه من تبقى من مزارعينا.. ألدركنا حجم املخاطر املرتتبة / أو املنافع 

 . املتأتية من جودة الغذاء وفرادته

نستحرض هذا املؤرش دون سواه لنقول أنه إذا كان تصدير أية سلعة يخضع لجملة 

، فإن األخري يأيت إلينا معايري وظروف وإجراءات حتى تصل إىل املستهلك النهايئ

الستهالك السلع. "عىل البارد املسرتيح" حيث املستهلك يقصد املصدر 

 والصادرات، وليس العكس.

 

 إلحاح اللحظة

يف الحالة اللبنانية، تكتسب هذه الصيغة أهمية قصوى. وقد سبقت اإلشارة إىل 

 واملصنعيني انضواء لبنان يف عدد من االتفاقيات التجارية التي تضع املزارعني

أمام تحديات داهمة لناحية التأهيل وإعادة التجهيز والتدريب واالعتامد، إلخ. كام 

تضع األجهزة املالية والحكومية والقضائية أمام قصور فاضح يف اإلطر التنظيمية 

والترشيعية املتالزمة )املفرتض أن تكون سابقة لـ ( مع هذه التعامالت. إن 

ساحة انتاج السلع هو الفرصة املتاحة بل فرتة السامح  استحضار املستهلكني إىل

وميكن  التي ميكن االتكاء عليها ريثام يتم استيعاب وتطبيق االتفاقيات اآلنفة الذكر.

حاجات السائحني يف ثالثة أمور أساسية: األمن الشخيص والخدمة الالئقة اختصار 

االستقرار االجتامعي، النشاط واملناخ الجيد. وبالتعابري األكادميية: السلم األهيل/ 

 االقتصادي، والبيئة النظيفة. 
 

مع تحفظنا عىل دقة اإلحصاءات وتضاربها، فقد توصلنا بعملية حسابية رسيعة إىل 

% من الناتج املحيل، 2عامل يف القطاع الزراعي يساهمون معاً بـ  20.000أّن كل  

% هذه تحتاج فقط  2سبة ألـ عامل يف القطاع السياحي، يف حني أن ن 22.000يقابلهم 

 ونعتقد أن هذا التبسيط الحسايب يعرّب خريموظف يف القطاع املرصيف.   2871لـ 

قومات العدالة مل األدىنالحد  بتجاوزتعبري عن فداحة أزمتنا الوطنية املتمثلّة 

الهجران الجامح لألرض طقية لهذا التفاوت الصارخ هو النتيجة املن االجتامعية.

هذا املنحى هي: نزيف  مضاعفاتعامل اإلدارية واملدن وبلدان االغرتاب. باتجاه األ 

، اختالل األدمغة، أحزمة البؤس املُدنيّة، تصحر األرايض، التوترات االجتامعية

أروقة السياسة اآلنية يف حني أن نبحث عن ضالتنا يف  الدورة االقتصادية العامة.

 ة تلك.مشكلتنا هي يف إدارة التحديات االسرتاتيجي
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رمبا ال ينتظرّن معظمكم أن يصدر هذا الكالم عن النائب األول لحاكم مرصف 

، عن شخص بنى سريته املهنية يف املصارف. وحتى أبّدد الدهشة أوضح غايتي لبنان

من تسليط الضوء عىل تلك املقارنة الفّجة، فهي ال تعني أن القطاع املرصيف هو 

 السياسات االجتامعية يف لبنان، بل املتسبب يف اضطراب ميزان العدالة يف

نحو مجتمع أكرث عدالة  الحلاألرجح أن يكون هذا القطاع هو شعلة األمل أو قاطرة 

  العتزاز. لطأمنينة واوتنمية أجدر باالستدامة وبيئة مدعاًة ل

 

أثبت القطاع املرصيف يف لبنان يف ظل األزمة العاملية الراهنة أنه رشيد بوجه 

الصفقات املشبوهة والتعامالت اطر الكسب النهم، وأنه نزيه بوجه املضاربات ومخ

الغري مرشوعة، وأنه مسؤول اجتامعياً لناحية متويل القطاع العام ودعم املبادرات 

املحليّة، وأنه مرن وحصيف يف استرشاف املتغريات من حوله. جميعنا قرأ ويقرأ 

 هذه التعابري يف قاموس الجودة.

 

ين يف هذه األيام عىل جودة القطاع السياحي يف لبنان. وهو تشهد أرقام الوافد

أساساً مداٌر من قبل القطاع الخاص، وتعزى نجاحاته إىل املبادرات الفردية 

، واملعززة بخدمات عامة متميزة كاملطار مقومات طبيعية وتراثيةاملؤسسة عىل 

ة الناجحة  ورشكة طريان الرشق األوسط. لو قمنا مبسح أوضاع املنشآت السياحي

ملتزمة مبعايري  التبنّي معنا أن معظمها حائزة عىل شهادات اعتامد مرموقة، وأنه

 الجودة يف حدود جيدة.

 

القطاع األقل حظاً أو الحلقة األضعف يف سلسلة االنتاج التي نفرتضها هو بطبيعة 

م ونظا الحال القطاع الزراعي. ونذكّر بأبرز معوقاته املتمثلة يف تفتت الحيازات

، كلفة عوامل االنتاج، تقادم سن العاملة ، األساليب الزراعية محدودة الفعاليةاإلرث

الزراعية، ترشذم الوحدات الزراعية وضعف التنسيق فيام بينها، تخلف العمليات 

ناهيك عن مسائل  ،التسويقية عن مواكبة التحوالت الكربى يف نظم التوزيع

 التوضيب والحفظ.
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لة منذ عقود يف لبنان، وأن تكون بيئتنا بلغت النقطة الحرجة أن تكون الزراعة مهم

عىل جلجلة التدهور والتدمري، وإىل درجة قد تنسف كل املقومات السياحية 

 والصناعية والصحية... فإن فرصة  االستنهاض ما تزال قامئة.

 

يتضمن مفهوم األمن الغذايئ عّدة ابعاد أهمها توافر الغذاء، قدرة الوصول إليه، 

أثناء الجلستني سنحظى االستقرار املناخي والسيايس، والنوعية أو الجودة. و 

ائية وسبل املعايرة واالعتامد من ذبإضاءات هامة حول رشوط السالمة الغ القادمتني

قبل بيوتات الجودة واالمتياز، وحول السلسلة املستدامة للزراعة وتصنيع املنتجات 

 ما وأنهي مستذكراً ألصحابها وللمختصني فيها،  الغذائية والغذاء. سأترك هذه األمور

سبق وأرشت إليه يف مناسبة سابقة حول أهمية تكامل القطاعات الكربى يف 

 مواجهات األزمات الكربى.

 

، املنعقد يف ديب يف شهر نيسان MEQA 2nd Annual Congressأمام مؤمتر 

وقد االستدامة"  ترشفت بتقديم ورقة بعنوان: "الجودة خارطة الطريق إىل، 1008

األدوار العامة التي أتوخاها من املعنيني األساسيني  مبوجبهاقرتح  ضّمنتها منوذجاً 

 يف عمليات التنمية املستدامة، وهو كالتايل:  

الجامع

الناظمة

والميسرة..

القطاع القائد

المنتج

والحاضن..

المجتمع الراصد

الرابط

والساهر..

مجال التطوير

والتأطير

وحضانة المواهب..

القطاع العامالقطاع الخاصالمجتمع المدنياألكاديمي

أدوار المعنيين

“الجيدة”الدولة 

الممّول

والناظم

الدولي
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ملت لو ع أستعيد هذا النموذج بحرفيته ألطبقه عىل السلسلة اإلنتاجية املتكاملة التي بإمكانها 

ينا أن حلقات هذه السلسلة )الزراعة والتصنيع رأ رافعة لالقتصاد الوطني اللبناين.  معاً أن تشكل

الغذايئ، السياحة،  واملصارف( ترتابط وتتكامل فيام بينها. التحّدي هو يف كيفية تنظيم رشوط 

نات إىل زيادة بني القوى واملكوّ  االعتامد املتبادل( بحيث يؤدي Synergyالفعالية للعمل معاً ) 

 املثىلتقع الجودة  .من الفعالية الجزئية لكّل مكّون املحصلة اإلجاملية لتعاونها، كام يزيد أيضاً 

 فيها حاجات ومصالح جميع املكونات. التي تتقاطع املساحةيف 

 

 توصيات

رشيعات باعتامد الشفافية والفعالية واملشاركة )الدولة الجّيدة(، وبانتاج التنويص القطاع العام 

، وبدعم القطاع  والقوانني اآليلة إىل حفظ البيئة وحامية الفئات الريفية املهمشة)الناظمة( 

عرب محضه النصيب الالئق يف املوازنة وعرب اإلدماج املتدّرج امليّسة(الدولة )الزراعي 

 للمزارعني واملصنعني يف تبعات ومنافع االتفاقيات املربمة.

ع سلّة تقدمياته بحيث تحظى القطاعات االقتصادية الحقيقية القطاع املرصيف مدعو لتنوي

)الزراعة والصناعة( بنصيبها الوافر من الضامنات والتسليفات. كذلك تعزيز جانب املسؤولية 

توصياتنا ... االجتامعية يف رسالته وأنشطته. أما القطاع األكادميي فهو املعني األسايس يف 

 متنياتنا. و 

 

 لجودةاختاماً، ومبا أن ف

 رأسامل قابل لالكتساب؛

 عرب التطوير املستمر واملتكامل؛ عىل التمكنيترتكز وحيث أنها 

تتفّرع منها سبل  8عرب خارطة طريق دون مشاركة الجميع ال تستقيم  وطاملا أن ركائز الجودة 

 ؛الوصول إىل كل الفئات املعنيّة

تقييم ل والهيكليات املالمئة مروراً باصل الفعاالتو من الجودة الشاملة وتكراراً نتذكر مفاتيح 

 صوالً إىل تحسني العمليات واإلجراءات...األداء و 

 

الجامعات  : إنهافإن لهذه املعارف واملهارات واالبتكارات مجاالً للتطوير وحاضنة للنمو

تتفق كل الدراسات عىل استحالة نجاح مشاريع النهوض واملعاهد املتخصصة ومراكز األبحاث. 

والفنيني املهرة والذين ال سبيل  الرواد ينيارثلُة وافية من العلامء املبتكرين واإلد بدون والتنمية

لتأهيلهم بدون القطاع األكادميي املناسب. علامً بأن معظم املعايري العاملية بحاجة ملواءمتها 

 وتطويعها بحيث تتامىش مع االحتياجات والثقافات والهويات الوطنية واملناطقية.

                                                 
2
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مدعّوة إىل للشائع، فإن الجامعات مدعّوة إىل الرتكيز عىل فئات تتجاوز مجموعة طالبها.  وخالفاً 

واضعي ، أنفسهم ، املزارعنية والتصنيع الغذايئإلرشاك مرشوعات الزراعأيضاً  التوّجه

السياسات الزراعية، املجموعات القاطنة يف البيئات الزراعية، مجموعات الباحثيني والناشطيني 

 يني.التنمو

 


