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I. مدخل 
 

عنوان "تنمية ثقافة الجودة". وينطوو  ذو ا  ينعقد املؤمتر األول للجمعية اللبنانية للجودة تحت

العنوان عىل جملة تحديات إيجابية وجسورة،  سويام  ونن الون ز ن وز تحووربت وواع و اعوات 

شوو    ت  وول بسلسوولة  ووز األ ووور امللحووة املم وودة  ووز الحاجووات املعي ووية األساسووية  وورورا  

 جود والدور وامل ري. ب ساؤربتنا حول ذويامة الوطز واملواطز، وصورب  إىل قضايا الو 
 

قد يقول قائل بأنه  ز غري املالئم طرح  وضوع الجودة يف ن ز وه ا، مبا  عنوا  نن امل ولحة 

، وننامه باس طاعة الجودة نن تن ظر دورذوا والطارئالوطنية العليا تق يض  عالجة امللامح واملوجع 

ليسوت ذوو نن "الجوودة"  ون انها املناسبني. ونع قد نن ذ ا القول يف غوري  حلاموه لسوبس بسوي 

امللحوة واملن نوة  الحلام لقامئة  ز امل اولتُضاف عىل سلامم األولويات الوطنية، بل ذي    كلة

 ال ي تع ف باق  ادنا و  بالبن  اإلدارية والسياسية وال عليمية وغريذا.
 

 ز  قولة ننام  ز رب يكون جنءا   ز الحل، يكون جنءا   ز امل كلة، فإننا جميعا   عنيون  وانطالقا  

بالجودة. وقد تناول امل حودثون ضومز املحوور السوابم نذميوة ال عواون امل وات واسوااتيجية 

الرشاوات يف إطالق ثقافة الجودة.  وا نووامد اإلشوارة إليوه يف ذو   الورقوة ذوو العطوو  العا وة 

امل وقعة  ز القطاعات األساسية ن  العوا  والعواو واملودا واألووادمي،  وع بعو  لألدوار 

الاوين عىل دور املج مع املدا نظرا  ألذمي ه يف ض ن امل اروة الواسعة يف ورشوة الجوودة، 

 الجودة ال ا لة.  بادئوامل اروة  بدن نساس  ز 

 

ات الجودة ال ا لة، ون ناولها  ز نبدن باس عراض والسيكيات الجودة و  ترد يف  عظم ندبي

  نظمة نو يف وحدة إن اجية.  نظور وطني عا  وليس  ز  نظور األداء يف رشوة نو

 

ذنوات  نهجيوات عديودة للجوودة، وذنوات  قاربوات نو قوراءات    اوتوة   :كالسيكيات الجوودة

د ترتيس  كوامناتها  ة للمنهجية الواحدة.  قارب نا ملنهج الجودة ال ا لة ي عمام بطريقة متيامن بوني عودام

  س ويات  ز عنا  الجودة، وذي:
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II. الهدف العام للجودة 

 

، بديال  عز عبارة "رضا املس  يد، نو "رضوا النبوون" وو  تورد يف ندبيوات رضا املواطن

نربام يجنح العيال بأحدنا نحو  قولة نن الوطز رشوة، ونن املوواطز  -ذنا-الجودة. ونرجو 

نبون لها نو  سواذم  ضوارف فيهوا. لويس ذو ا  ق ودنا، إ وا ن وري إىل نن الرشووات 

، ذي تلك املونظ ت الو   متأسسوت فيهوا ثقافوة الجوودة، الناجحة، عندنا وعند غرينا

وفيهوا سووادت قويامم الحووم والعدالووة واأل انوة وتكووافؤ ال ورو واملسووؤولية اربج  عيووة 

 واحاا  البيئة وال طلامع نحو األفضل. 

 نعطونا لبنانا  ي حىلام به   القيم، وخ وا  واطنني  عل ني و   انني يف خد  ه.

ي حقم رضا املواطز عا سلسلة  ز العطوات، نذمهوا اربعوااف بحاجاتوه ن  بحقوقوه 

األساسية، وب طلعاتوه. ومبواننوة تلوك الحقووق  وع واجباتوه إناء الووطز، وعوىل رنسوها 

احاا   وجبات العقد اربج  عي  ع الدولة ) ن  احاا  القانون، وسوداد الاوائس . 

 حقم  ز ح وله، عوا  واوب وه واس  وارته وإدارة وتحقيم رضا املواطز بحاجة إىل ال

 العالقة  عه ضمز نطر اربعااف املسبم واربحاا  امل بادل.

 

 القيادة 

مةالملتز  
 التقييم

 القرار

الرشيد   

تحسين 

 العمليات

 

رضا 
 المواطن

 الهيكل

المساند   

التعلم   

التواصل  الحوافز مدى الحياة

 الفعال

مشاركة 
 الجميع

التطوير 
 المستمر
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III. األساسية للجودة، وهي ثالث املبادئ: 

 

: ويضعه البع  يف  رتبة الهودف العوا  للجوودة ال وا لة، إرب نننوا التطوير املستمر

نودر  ال طووير املسو مر للقودرات نرع نن رضوا املوواطز ذوو الةايوة األسوم ، بيون  ي

والسياسات واإلجراءات يف خد ة املواطز، وليس العكس. يُق ود بوال طوير املسو مر 

ننه سريورة حثيثة ودامئة و ااومة ت وخ  اب كار ال حسينات يف العمليوات واملن جوات 

عىل السواء، بهودف رفوع ال عاليوة والك واءة، وتحسوني القودرة عوىل تحليول امل واول 

نبا  الحلووول  وت ووجيع اربب كووارات. يقووع   هووو  ال طوووير ذنووا  واجمووة لووو واسوو 

(Evolution( قابل الق نة نو الثورة يف   Revolution للدربلوة عوىل نذميوة اربسو مرار ، 

واملراومة  قابل   هو  اربنقطاع امل الن   ع الوثوس نو اربنقوالف عوىل  وا ذوو سوائد. 

يف  جال اربو  واف نو امل واذيم والونظم ، لسنا ب دد إلةاء اح  ل حدوث ط رات 

  نو Breakthroughفالجودة ذي البيئة املؤاتية واملرسامعة إل كانية حودوث اخااقوات )

 وثبات رب عة، والعكس ليس صحيحا ؛

 

: وذنا ن ول إىل  حوور الجوودة بول وجوذرذوا، ويقوع إلوك يف إطوار مشاركة الجميع

إلطار الوطني األوسع.  علو  ننه  وع ت جور املنظمة، لكزام ينطبم، وبدرجة نوىل، يف ا

ثوورة اربت وواربت واملعرفوة ولحظنووة املعلو وة، ورغووم وولام  قياموودات حقووق اربخووااع 

وال أليف وامللكية مل يعد باإل كان اح كار األرسار ال ناعية نو طرائم اربن ا  نو غريذا. 

  سو دمة ) يف ن ز املنافسة الق ووع والقاسوية، مل يعود ذنوات  وز  يونة تنافسوية

(Sustainable Competitive Advantage  ت ووووق  يووونة املووونظ ت والبلووودان

((Competitive Edge  نو قوودرتها عووىل إرشات نفرادذووا نو  واطنيهووا يف  رشوووع الةوود

   وع  وا ي ضومنه إلوك  وز شوعور Ownershipاألفضل، عا متلامكهم له ا املرشووع )

 اربحساس باربن  ء وبال عر. بالرضا، تحقيم لل ات، الح س وال  اا، و 

 

ونن ن حدث عز الجودة وأولوية وطنية، فنحز ن حدث نساسا  عز ال حدام  األوا املاثول 

يف وي ية إرشات الكل عا متثلهم مل اذيم الجودة وتقنياتهوا، وعوا تقاسوم  ةا هوا 

مل وأثرة و ةار ها )إإا وان مثامة  ز  ةار  ..! ، وعوا متكيونهم امل ودرام  يف امل واروة ا

واملؤثرة. ويان ذنا الدور املحور  ملنظ ت املج موع املودا إات ال ولة املبوارشة 

بالقطاعات ال عبية الواسعة. وذ ا  ا سيأيت الحودي  عنوه مبنيود  وز ال   ويل بعود 

 قليل.

 

جميٌل نن نحقوم  وا ن وبو إليوه رش  نن تكوون وي يوة تحسني العمليات واإلجراءات: 

نن ت حقم إات الن ائج، بل  ا ذو نفضل  نهوا، فوي  لوو نعودنا الوصول  المئة وتضمز 
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إات العملية  رامة ثانية وثالثة ... تك سس  سألة الكي ية نذمية ق وع ألنهوا الحاضونة نو 

الو علامم، وذوو الو   يقودنوا إىل املبودن األول، ن  ال طووير املسو مر.  الرافعة لعنصو

يوود  سووار العمليووة،  وودخالتها ي ضوومز تحسووني العمليووات جملووة خطوووات نذمهووا تحد

ونواتجهووا، تقاطعهووا وتالقيهووا  ووع العمليووات األخوورع، تعمووني املعوواطر والعواقووس 

 ، وغريذا.  تاملسؤوليااملح ملة، تحديد 

 

IV.  العنارص 

 

 ب ظهري الرؤية وبح د ال ريم نحو األذداف العا ة؛  القيادة امللتزمة -

 وامل كامل مبا ي ناسس ووظائف املنظمة؛ الهيكل املساند -

 عا  أسسة األبحاث وبرا ج ال دريس مبنظور متكيني شا ل؛ التعلّم مدى الحياة -

 ربتعاإ القرارات اس نادا  إىل الوقائع؛  املؤاتيةبحي  ت هيأ البيئة  التقييم وقياس األداء -

 نا  واربب كار؛بحي  ت وفر الدافعية وت عنن فرو اربل  الحوافز وتقدير املنجزات -

العلمية واإلح ائية عىل نن يجور  تحليلهوا مبنهجياموة القرارات املبنّية عىل املعطيات  -

 و نطم

 ب    اربتجاذات مبا يعنن تبادل املعلو ات وامل اروة. والتواصل الفّعال -

 

V. األزمة الوطنية والجودة 

 

وونيا ، ت  كل البن  اربق  ادية واربج  عية ب عل قوامة األ ر الواقوع يف غوري  كوان، بول يف وولام 

 كان تقريبا . وت  اوت اربس جابة ل حديات النظا  العاملي الجديد بني القبول اإليجوا  والبحو  

 الحثي  عز دور وعز  كوان وصوورب  إىل الورف  الكا ول وال قوقوع إ وا يف ن وز  مو )والون ز

  نطلم إىل األ ا  ، نو يف  كان ناٍء )واأل كنة إىل تاليش . 
 

ن لديهم صورة إذنيوة عوز الو ات الوطنيوة و ن و ةابو  حليا ، مكز الجن  بأن اللبنانيني  قيم

عووىل خل يامووة ال علامووم بلبنووان، بلوود املن ووأ، واملحمووول يف نفئوودة نبنائووه ال ووواقنيام إىل تظهووري  

إحساس عا  بأذمية بقواء لبنوان ومج موع ورسوالة وفكورة إربام نناموه و"تسويقه" بأبه  صورة. ذنات 

إحساس غري   بلور يف  رشوع   وافم عليه ج ذرييا . ن  نن ال ورة غري  طابقة لألصل نو ذي 

 ت بهه  ز ذ   الناوية نو تلك. املهم نن نحدد جوذر األصل و ال حه الرئيسية.
 

ملاذية لبنان ووظي  ه. واربدعواء بةوري إلوك لوز   ا ذو األصل؟  مل ن  م بعد عىل تحديد واضح

يلةي ت اصيل اربخ الف بل يرتقي بها إىل درجة العوالف الوجوود . لعول ال وافوم عوىل ت اصويل 

املايض نشدام صعوبة  ز ال وافم عىل  اذية الحوا  وعوىل الرؤيوة الجا عوة للمسو قبل. ولعول 

يسهل عوىل اخخوريز )غوري اللبنوانيني  نن اربس ةراق يف ال  اصيل يحجس الكليامات الجا عة ال ي 
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املوجعة،   ا تلمسها وال مسك بها. نأ ل نن تكون  واجه نا الحالية للمل اتيحيطوا بها، وي وسلون

 ل  ح ص حة الةد. Enabling context المئة  حول طاولة الحوار وغريذا، فرصة تاريعية نو بيئة
 

 

 مكز إج ل  ال ح ال ورة تحت عناويز نربعة: 

 

تضاؤل فرو النهوض اربق  اد  بسبس املديونيوة العاليوة واس رشواء ال سواد وارت واع  -

 نسس اإلعالة وغياف الطاقات ال ابة واملؤذلة؛

 واإلق اء والبطالة وغري ؛ت اقم امل اول اربج  عية الناجمة عز اربخ الربت العمرية  -

 تاليش الحيوية السياسية وفرو ال ةيري ال ي يحمل لواءذا ال باف؛ -

 حي  نن إداراتنا بحاجة إىل "ن ضة" شا لة. -وع را  لقساوة ال عبري-العقم اإلدار   -

 

ع املجال ألورث  ز ذ ا ال  عيص ال ض اض يف عمو ي ه. ونع قد نن ت اصيل امل هد رب  رب ي سام

نها ن ائج لةياف الرؤيوة الجا عوة وإفورانات للعلول البنيوو  وربضوطراف األداء. وقامئوة تعدو وو 

األ ثلة تكاد رب تن هوي. و نهوا: ضوعف القودرة ال نافسوية للمن جوات اللبنانيوة، تودذور العود ات 

األساسية، ت يش ال ساد بال الن   ع شلل املؤسسوات الرقابيوة، اضوطراف املعوايري سوواء تلوك 

 داول البضائع والعد ات وإن اجها، نو بالقيم املج معية والثقافية، إلخ.املرتبطة ب 

 

 األزمة الوطنية

سياسي جمود ركود اقتصادي  عقم إداري مشاكل اجتماعية 
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  ا عالقة ولام إلك مبوضوعة الجودة ال ي نحز ب ددذا؟ 

 

نظا  الجودة ال ا لة بني نيدينا  جموعة  ز األدوات والوسائل تساعدنا، به   الدرجوة نو  يضع

تلك، عىل ت عيص الوضع القائم، لكنها ت لح ح    ربس نبا  الحلول ووضعها  وضع ال طبيم. 

لز نبح  ذنا يف  دع  المئة ذ   نو تلك  ز األدوات والوسائل، وسنك  ي باسو  وار املبواد ء 

 ية للجودة لن بنيام  دع فعالي ها ومنهجيامة يف  عالجة  ا نحز فيه. األساس

 

سبم وإورنا نن الةاية األسم  للجودة ذي رضا املواطز )املس  يد  عوا تحسوني ظوروف حياتوه 

وتوسيع خياراته يف إطار  ز العدالة وتكافؤ ال رو؛ ونن املنهجية إات امل داقية ذوي ضو ن 

بواسط هم و عهم   وإلوك بوال مكني امل ودرام  وامل واصول عوا   ارو ه )العمل ألجل الناس، 

إيالء األذمية ليس فق  لنواتج العملية )تعلويم، صوحة، عمول، ن وز.. ، بول نيضوا  وبدرجوة نوىل 

  ول حسوينها باسو مرار بحيو  ن  وادع ال سواد  Processesلكي ية تحقيم إلوك، ن  للعمليوات ) 

 والهدر والعطأ.

 

نحوواول يف  سوواذم نا اليووو  بلووورة إجابووات واقعيووة وعمليامووة عووا اسوو عراض األدوار املرجوووامة 

 للمعنيني األساسسيني يف قضية الجودة،  و  يف ول قضية وطنية عابرة للرشائح واملناطم.

 
 المديونية العالية

 استشراء الفساد

 ارتفاع نسبة اإلعالة
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VI. املعنيون األساسيون، وأدوارهم املرجّوة 

 

 

 

 نورب : القطاع العا : توسيع العيارات  عا إيجاد بيئة  ؤاتية ربن عاش ثقافة الجودة

 

 : ن  دولة الجودة وذي الدولة ال ي ت بن    اذيم الجوودة و نهجي هواالدولة "الجّيدة" -3

يف نع لها وندائها، خاصة ونن الدولوة يف لبنوان  وا تونال تضوطلع بالودور املبوارش يف 

توووفري العديوود  ووز العوود ات ال ووحية والابويووة واربج  عيووة، ويف إدارة الطاقووة 

 Serviceالكهربائية واملائية وغريذا. وتلعس الدولة ذنا دور املن ج للسلعة نو للعد ة ) 

Providerلوك املرافووم نن تساشوود مبنهجيوة الجووودة وندواتهووا، ونن  ، وامل ووخ   ووز ت

تطبقها. وس كون العوائد عظيمة ليس فق  يف ترشيد ال اتورة اربس   ائية  وثال ، نو يف 

ان ظا  ال يار الكهربايئ و ا يدرامه ذو ا وإات  وز عوائود عوىل العنينوة العا وة )تقلويص 

وتسواجع ثقوة املوواطز ووربء   الديز ، بل واألذم  ز إلك ننها سوف تس عيد  هاب ها

 ورضا ؛

 

الاوور  وال رشويعات القطاعيوة يف  وا  ال رشيعيةاربطار  وضع : عاالدولة الناظمة -2

وتقيويم  والقياسويةللجودة واملواص ات ورشو  القواعد ال قنيوة  ي علم بالبنية ال ح ية

ملؤسسوات والرقابوة يف اربسوواق، واربذوم ذوو ايجواد او تحديود ا املطابقوة واربعو  د

 القطاع الخاص 

 فلك الجودة

 القطاع العام 

 التعليم العالي 

 المجتمع المدني 
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ال حووص وتقيوويم املطابقووة وتوقيووع ات اقووات اربعووااف  الاووورية إلصوودار شووهادات

 ؛يف دول اخرع امل بادل  ع  ؤسسات تقييم املطابقة

 

 

: ب وفري الدعم السيايس واملعنو  ورعاية املن وديات امله موة بقضوايا الجوودة الدولة امليّّسة

  ال وي Task Forcesالعيارات الكاع إات العالقة، ب  وكيل فورق العمول امل ع  وة ) وبأولوة

تضم ولام القطاعات،  وب عيني نقا  ات وال يف وول الوونارات تكوون  هم هوا الحصوية ت وجيع 

  بادرات الجودة و واوب ها وت عيلها.

 

 

 

 

 

 

الجيدة”الدولة  
“ 

 الناظمة

 

 ..والميسرة 

القائدالقطاع    

 

 المنتج

 ..والحاضن

 

 مجال التطوير

 
 والتأطير

 

و حضانة المواهب..  

 المجتمع الراصد

 الرابط

والساهر..  

 القطاع العام القطاع الخاص التعليم العالي المجتمع المدني
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 القطاع العاو: تعظيم العوائد ن  إيجاد القيمة املضافةثانياً: 

 

  ملبادرات الجودة Catalyst: لبقيةام القطاعات، حسس   هو نا، واملح ن)القطاع القائد -3

 في  بني املعنيني؛Synergy) نناما نتت، والرائد يف بوتقة ال  اعل )

 

: للجودة، واملحقامم  ل عار "صنع يف لبنان"، امل بنامي  نهجيات الجوودة القطاع املنتج -2

 ليات، واملن ج ل رو العمل؛يف ال حسني املس مر للمن جات والعم

 

: والالق  للمبدعني والرواد عا ان هوا  سياسوات الحووافن واملكافو ت، القطاع الحاضن -1

 وب وفري اإل كانيات املادية  ز  ع اات و نح ونبحاث وغري .

 

 

 : ال عليم العايل وبيوت العاة: اس نهاض الطاقات عا برا ج األبحاث وال طويرثالثاً 

 

ىل إفراد  ساحة خاصة بالجا عات واملعاذد و راون األبحاث وطرف  عني رئييس، نرع الحاجة إ

ة ت وكيالت املج موع املودا، وإلوك ربع بواريز نولهو  الثقول املروون  وله دور    ين عوز بقيو

ملكوامن ال علامم وال أذيل واربب كار يف  وضوعنا ال   ذو الجودة، والثاا يعود إىل فورادة قطواع 

 يل والبحوث يف لبنان نسبة  إىل بلدان الجوار واملنطقة.ال عليم العا

 

ال عليم العايل قيمة قامئة ب اتها  ج معيا ، وذنات وفرة يف األسات ة امل ع  ني، وقوافل  ز 

الطلبة املج هديز  ز الجنسني، عالوة عىل ال مكز  ز نورث  وز لةوة واملقودرة عوىل اسو عدا  

للعلو ء اللبنوانيني يف العوار  ي وكلون رصويدا  وا نوا   الحواسيس، يضاف إليهوا ان  وار  ر ووق

 للاويج وال  بيك ونقل املعرفة.  

 

، Brain Drain)يقابول نقوا  القووة تلوك، ضوعف اإل كانوات املاديوة والحووافن، نونف األد ةوة )

الكبرية بني  ج مع الباحثني واألوادميني  وز جهوة وقطاعوات اإلن وا  والعود ات  وز  وال جوة

 جهة نخرع.

 

 مكز اس ث ر املينة ال نافسية لقطاع ال عليم العايل )..وال أذيل ال قني العايل  يف:

 

: عووا تحوودي  ال ع  ووات وبرا جهووا مبووا ي ناسووس و خوور املب كوورات مجووال التطوووير -3

املراووون البحثيووة واملع وواات، املسوواذمة يف وضووع املعووايري و وونح  ال كنولوجيووة، إن وواء

 الااءات وال هادات؛
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: ب نظيم املن ديات وورش العمل امل ع  ة، واس ضوافة بيوتوات ال وناعة مجال التأطري -2

واإلن ا  ملناق  هم يف  خر  ا توصل إليه ال ز اإلن اجي، وملبادلة خااتهم وال عورامف عوىل 

 اتهم بع وو الك اءات املرغوبة وتوجهات السوق؛اح ياجاتهم وتوقع

: باو  وواف املبوودعني وامل  وووقني Excellence Incubators)حضووانة املواهوو    ويف -1

 وتوفري البيئة املناسبة ل  ينذم وإطالق طاقاتهم إىل حدوذا الق وع.

 

 املج مع املدا: تعظيم العائد اربج  عي عا متكني املعرامضني رابعاً:

 

: لالح ياجات وال وقعات املج معية، ولل أثريات الجانبية املح ملة عىل ال ئوات الراصد -3

 املج معية املع ل ة؛

 

: بني ال جارف املحلياموة الناجحوة فوي  بينهوا  وز جهوة، و وع تجوارف املونظ ت الرابط -2

 واملج معات األخرع  ز ناحية ثانية؛

 

ع والساهر -1 تأثرياتها بحي  تطال نوسع الرشائح : عىل دمو ة   اريع الجودة وعىل توسام

 وتحديدا  املهم ني واملعرضني ونصحاف الحاجات العاصة.

 

لقد تعطامت  نظ ت املج موع املودا الودور ال قليود  يف ح يوة   والح نعضوائها )النقابوات 

 ثال  ، وذا ذي تناضل للوصول إىل حكم الرشاوة ن  إىل الدمقراطيوة مبواجهوة القووع العاتيوة 

جنسية ورب عنوان )الجانس املك هرام للعوملة . وبدن املج مع املدا يطرح ن سه بقوامة ونوواة البال 

للمج موووع ال حوووديثي، والضووو نة بوجوووه العيوووارات الق ووووع؟ ذووول اربعووو  د ال بووواديل 

Interdependence  وال بكات العابرة للحدود القو ية ذو الرد املناسس عىل ال قوقع وو  عوىل

م ثقافة الجودة؟الهيمنة اربج ياحي  ة؟ وملاإا املج مع املدا بوابة  ناسبة ل نسام

 

 

VII. التغيري: أولوية أم ترف؟ 

 

، وتدخل 3-ين ةل لبنان حاليا  بالورقة اإلصالحية املطلوف إقرارذا للعبور إىل  ؤمتر بريوت

ة امل وسطية حيامن ال ن ي ، ورب  ناو  ز ال أقلم  ع  وجبات  نظمة ال جار  -الرشاوة اللبنانية

العاملية في  لو قُيام  للبنان نن يس  يد  ز سلامة ال قدمات وال سهيالت اإلمتانية وغريذا. ن ري 
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إىل ذ   العينة  ز اربرتباطات دون نن نكون يف  عرض ترشيحها نو تقييمها، بل لنل ت إىل 

يها وناقديها، نجملها بال ايل  :جملة بديهيات تةيس غالبا  عز بال واضعي السياسات و ن  ام

 

  تح ا  ول ال عديالت الهيكلية واإلصالحات الايبية و  اريع الع ع ة إىل حملة

نورب   –ترويج وت سري و ناق ة ل سويقها يف القطاعات ال عبية العريضة، وال ي ذي 

صاحبة امل لحة الحقيقية سلبا  وإيجابا ، وصانعة قرار حاسم يف اإلف ال نو  -ونخريا  

 امل ادقة )رضا املواطز ؛

 

  يق يض الدخول الناجح إىل دائرة املنافسة العاملية عا جودة املن جات إىل تأذيل

املن جني بكافة  راتبهم والعا ل واملنارع واملوضس واملراقس وامل مم، إلخ. 

)ال علامم  دع الحياة، وال طوير املس مر ، ون  إذ ل ملؤذالت ذ   ال ئات 

ا تجا  األسواق واملقرضني والرشواء، العريضة سيؤد  ليس فق  إىل ف ل ال نا اتن

بل إىل  ا ذو نخطر  ز إلك بكثري: سيؤد  إىل إلقاء  ربف  ؤل ة  ز اليد العا لة 

عىل قارعة اإلذ ل واإلق اء  ع  ا يس  بع إلك  ز توترات اج  عية وعواقس 

 خطرية )نحن ة جديدة للبؤس؟ ؛

 

  وبكلام األحوال، ويف العص ال   تالشت فيه املسافات وانضة  الن ان إىل حدود

% بعد اندثار الطبقة 89% و2اللحظنة، مل يعد باإل كان ال سا عىل فجوة 

امل وسطة وتبعرثذا يف لجج ال قر، وإن ت اوتت  راتبه. ومل يعد  ح مال  نن ي عر  

 ربف  6نو  2وق رب يح مل نورث  ز نلف   ع ص سنويا   ز جا عاتنا بين  الس 22

فرصة عمل، وليس   نا  باملرامة ذ   املجاورة الجةرافية بني الوس  ال جار  و ا 

يحي  به  ز  دن ري ية يف حي السلم نو النبعة نو شاتيال، ورب ذي ح ي ة فكرة نن 

دوربر شهريا ، و  ليس مبس ساغ نن توظف  977%  ز نطباء لبنان عز 07يقل  دخول 

اقات بع  املهندسني يف قيادة سيارات األجرة.. تق يض  نظو ة الجودة   اروة ط

 الجميع ويف املواقع ال ي تجدر بهم وتس ثمر يف طاقاتهم و واذبهم.

 

 

نعلص  ز اس عراض تلك البديهيات إىل اقااح الجودة  دخال  ل  كيك تلك اربخ الربت إىل 

ج مع املدا ل  كامل  لية   أ ونة ل حليل  كا ز عنا ذا األولية. ونقاح ت عيل  نظ ت امل

القوامة والضعف وإلرشات الجميع يف عملية ال ةيري ال ي نراذا  قدرا  رب ترفا . ف  ميامن  نظ ت 

املج مع املدا ذو شكل و ضمون العالقة ال ي تقيمها  ع جمهورذا. وإإا وانت الدولة ت عا ل 

)عالقة تعاقدية ، وإإا وان السوق ي عا ل  ع الجمهور   ع الجمهور وفم إجراءات وقواعد  قننة

اق  ادية ، فإن  نظ ت املج مع -ونبون وفم إ كانية تبادل سلعة نو خد ة )عالقة تجارية
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، ن   ز بالتفاعل الذي محوره االقتناعاملدا ت  ين مبقدار  ا ت سع عالقاتها  ع جمهورذا 

 سه ويف الدفاع عز حقوقه وتأ ني اح ياجاته. يف تنظيم نإرشاك جمهورها  وقع الحرو عىل 

ولز يضري نن تدخل تلك املنظ ت يف عالقات تنسيم وتنافس ونناع. فاملج مع ليس جس   

 وحدا ، ورب الدولة جسم   جانس. بل إنام خ ائص النظا  السيايس رب ت حدد بعدد املنظ ت 

ج مع و وانينها. ويف الحالة اللبنانية املدنية نو وظائ ها بل بالعالقة بني  راون القوع يف امل

ت عايش القوع اربق  ادية )الحداثية بامل هو  اللياايل   ع القوع العقائدية سواء وانت 

 نيدولوجيا دينية ن  عل نية. 

 

يف ورشة  أوسع مشاركةذ   الحقيقية تؤود حاج نا إىل املج مع املدا بكل تالوينه لض ن 

 الجودة.

 

VIII. الخالصة 

 نجمل توصياتنا بنقا  نربع نساسية:

اربنطالق  ز ال جارف القامئة ) يف ونارات الدولة لل نمية اإلدارية وال ناعة واربق  اد  -3

 وغريذا، ويف بع    اريع القطاع العاو ، والعمل  عها؛

 ت كيل ذيئة تسيري متثل القطاعات األربعة السابم إورذا؛ -2

 الاويج لثقافة الجودة؛اإلضاءة عىل امل اريع النموإجية بهدف  -1

 اع  د إسااتيجية تأثري للضة  عىل صانعي القرار باتجا  الدولة الجيامدة. -4

 

 جهاز صلة تأثير ترويج

 

االنطالق من 
التجارب 

ل والعم القائمة،
 معها

هيئة تسيير 
تتمثل فيها 
القطاعات 

 األربعة

اإلضاءة على 
المشاريع 
النموذجية 

بهدف الترويج 
 لثقافة الجودة

استراتيجية تأثير 
Advocacy 
للضغط على 

صانعي القرار 
باتجاه        

“الجيدة”الدولة   


