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موؤمتر «اجلامعة الريادية» يف «الي�ضوعية»:
حللول اقت�ضادية تع ّزز فر�ص التعاون االأكادميي ال�ضناعي
احتضنت قاعة بيار اب��و خاطر -
كلية ال��ع��ل��وم االن��س��ان��ي��ة ف��ي جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ،ق��ب��ل ظ��ه��ر امس،
مؤمتر «اجلامعة ال��ري��ادي��ة» الثاني،
الذي تنظمه اجلمعية اللبنانية لتقدم
العلوم بالتعاون مع جامعتي القديس
يوسف ولورين الفرنسية.
ح���ض���ر امل����ؤمت����ر مم���ث���ل رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال عون
ال��دك��ت��ور نبيل ش��دي��د ،ن��ائ��ب رئيس
احلكومة وزير الصحة العامة غسان
حاصباني ،وزراء :الصناعة الدكتور
ح��س��ني احل�����اج ح���س���ن ،االقتصاد
وال���ت���ج���ارة رائ����د خ�����وري ،التربية
والتعليم العالي مروان حمادة ممثا
باملدير العام للتعليم العالي احمد
اجلمال ،املدير العام لوزارة الصناعة
داني جدعون ،رئيس جامعة القديس
ي��وس��ف االب س��ل��ي��م دك����اش ،رئيس
اجل��م��ع��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ن��ع��ي��م عويني،
وحشد اكادميي وصناعي وباحثون
وطاب.
بعد النشيد الوطني ،وكلمة تقدمي
م��ن م��دي��رة قسم االع���ام ف��ي جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف س��ي��ن��ت��ي��ا غبريل،
حتدث األب دكاش فقال« :إن التحدث
عن جامعة ريادية لبنانية ليس باألمر
الطارىء أو السطحي مبا أن املفهوم
م��وج��ود وع���دد كبير م��ن اجلامعات
ف��ي العالم بنى ج��س��ورا على صعيد
التعليم ،وكذلك على صعيد البحث
ك����ي ت��ص��ب��ح م����ن ع���ام���ل���ي االبتكار
والتنمية االقتصادية ،مزودة األعمال
ل��ي��س ب����ب����راءات االخ����ت����راع فحسب
ال���ض���روري���ة ل��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��اد بل
باملساهمة في انشاء اعمال ووظائف
جديدة وتوفير املوارد البشرية بشكل
افضل ،هذا الرأسمال الذي من دونه
ال يستطيع ان يصمد ويتقدم».
ب����دوره ،ق���ال ال��وزي��ر حاصباني:
«اجل����ام����ع����ة امل�����ب�����ادرة أي العالم
االك���ادمي���ي وع��ال��م األع���م���ال :إنهما
ن��ق��ي��ض��ان ي��ج��ب أن يلتقيا م��ن أجل

من اليمني :األب دكاش والوزراء احلاج حسن وحاصباني وخوري ومدير التعليم
العالي أحمد اجلمال
تطوير املبادرة والصناعة اللبنانية.
اقتصادنا حر مبني على االستيراد
وع���ل���ى االس����ت����ه����اك .ل���ك���ي نصبح
اقتصادا انتاجيا يجب العمل على
تطوير العاقة بني عاملي االكادميي
واالنتاج عبر ايجاد آلية مؤسساتية
جتمع بينهما ويستثمر بها أصحاب
امل���ال وي��ط��ور أف��ك��اره��ا ومشاريعها
االكادمييون والباحثون .وم��ن اجل
الوصول الى هذه االه��داف املطلوب
التفاعل وبناء اقتصاد املعرفة وبناء
ال��ش��راك��ات ال��ف��اع��ل��ة ب��ني اجلامعات
والشركات».
وأض���اف« :منحت وزارة الصحة
ال��ع��ام��ة ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة اج�����ازات
عمل ل�  1400طبيب ،و 3518اجازة
ل��ل��م��م��رض��ني وامل���م���رض���ات ،و1453
للصيادلة .م��ن دون م��ب��ادرة منظمة
وم��ش��ت��رك��ة وس����وق ع��م��ل ق����ادر على
االستيعاب سيهاجر معظم هؤالء».
ك��م��ا أل��ق��ى ال���وزي���ر خ����وري كلمة
ق���ال ف��ي��ه��ا« :أص��ب��ح ل��ري��ادة األعمال
( )Entrepreneuriatوالشركات
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة احل��ج��م دور
واضح على نحو متزايد في التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،األمر

ال���ذي جعلها م��ن أب���رز اهتماماتي
وعلى رأس أولويات خطة عملي في
وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة للفترة
القادمة .كلنا يعلم الدور الذي تلعبه
امل��ؤس��س��ات ال��ص��غ��ي��رة واملتوسطة
ودوره����ا ف��ي االق��ت��ص��اد ،حيث يضم
ه��ذا القطاع أكثر من  %90من مجمل
عدد الشركات في لبنان ،ويوظف ما
يقارب نصف اليد العاملة احمللية ،إال
أن العوائق املتعددة التي تواجه هذه
املؤسسات حتد من تأثيرها اإليجابي
على االقتصاد الوطني وبالتالي من
نسبة مشاركتها في الناجت احمللي».
وألقى ال��وزي��ر احل��اج حسن كلمة
ج��اء فيها « :لقد بدأنا نلمس نتائج
املؤمتر االول من خال خمسة أبحاث
أجراها طاب اختيروا للقيام بها...
عندما نتحدث عن اجلامعة الريادية
ن��ق��ص��د دورا اق��ت��ص��ادي��ا وتنمويا
ل��ل��ج��م��ي��ع .وب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى البحث
العلمي فيجب ان يستمر .ولكنه ليس
كافيا م��ن دون م��س��اع��دة اقتصادية
خ��ارج��ي��ة ت��ؤم��ن تكافؤ ال��ت��ج��ارة بني
لبنان وش��رك��ائ��ه ال��ت��ج��اري��ني .فماذا
تنفع االبحاث من دون اقتصاد سليم
ق��ائ��م ع��ل��ى االن��ت��اج وال��ت��ص��دي��ر؟ من

املعروف ان العوائق ام��ام االقتصاد
ليست محلية فقط .ولذلك من املهم ان
يصير الى حتريك االقتصاد وتكبير
حجمه م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر اخلدمات
والسياحة ودعم الزراعة والصناعة
ال��ت��ي مي��ك��ن ان تصبح اك��ب��ر مصدر
للمدخات».
ث��م أال��ق��ى اجل��م��ال ك��ل��م��ة الوزير
ح���م���ادة ،ف���ق���ال« :ان استراتيجية
وزارة التربية والتعليم العالي تدفع
ب��اجل��ام��ع��ات ال����ى ات���خ���اذ خطوات
لتبني مفاهيم ال��ري��ادة ف��ي االعمال
ف��ي ب��رام��ج��ه��ا واط��ره��ا التنظيمية.
ووض���ع���ت ال����ري����ادة م���ن ض��م��ن اهم
االولويات الوطنية للتقدم للمشاريع
االوروبية ضمن اطار برنامج متبوس
ومن ثم اراسموس بلس».
وأض����اف« :ش��ارك��ت ال����وزارة عبر
املديرية العامة للتعليم العالي في
ال��ع��دي��د م��ن ه��ذه امل��ش��اري��ع ال��ت��ي من
اهدافها تطوير قدرات اجلامعات في
مجال الريادة وانشاء مراكز لريادة
االعمال ضمنها ،اضافة الى العديد
م���ن امل���ش���اري���ع ح����ول رب����ط التعليم
اجلامعي بالتوظيف.
من جهته ،اكد عويني «ان اجلمعية
اللبنانية لتقدم ال��ع��ل��وم تصر على
ض����رورة وض���ع ط��اق��ة ال��ب��اح��ث��ني في
خدمة تطوير الصناعات اللبنانية
بهدف حتسني اجل��ودة في املنتجات
وابتكار صناعات جديدة بأسعار اقل
كلفة» ،موضحا أن «م��ؤمت��رن��ا يأتي
ك��ض��رورة ال ب��ل كحاجة م��اس��ة لفتح
آف����اق ك��ث��ي��رة ل��ل��ط��اب ،ان م��ن حيث
االبتكار في املنتجات اجلديدة».
وكان الوزير حاصباني قد ترأس
اجل��ل��س��ة االول������ى ب���ع���ن���وان «حملة
الدكتوراه املبادرون»  ،وترأس الوزير
احلاج حسن اجللسة الثانية بعنوان
«ال���ع���اق���ة ب���ني ال���دول���ة والشركات
واجل��ام��ع��ات» ،ث��م ان��ع��ق��دت اجللسة
الثالثة بعنوان «اختصاصات جديدة
وسوق العمل».

