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االبتكار واملسؤولية االجتماعية ...نحو التميز
الدولة مطالبة بوضع استراتيجية متكاملة للحلول
إفتتح وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن
ال �م �ن �ت��دى ال ��دول ��ي ال �ث��ال��ث "ن �ح��و ال�ت�م�ي��ز:
االب�ت�ك��ار وال�م�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة" ال��ذي
نظمته كلية العلوم ف��ي جامعة القديس
ي��وس��ف ف��ي اودي �ت��وري��وم ف��رن�س��وا باسيل
 ح��رم االب�ت�ك��ار وال��ري��اض��ة .وحضر المديرالعام لوزارة الصناعة داني جدعون ،رئيس
الجامعة األب سليم الدكاش ،عميد كلية
ال �ع �ل��وم ري �ش ��ار م� � ��ارون ،ع �م ��داء واس ��ات ��ذة
وباحثون وطالب.
وبعد كلمة لمارون عن أهمية المنتدى،
ألقى دكاش كلمة قال فيها إن " جامعتنا
تشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة ،في
اإلل�ت��زام المجتمعي :عبر التعليم من خالل
مقررات تعطى على مستوى الجامعة كلها
ل �ل �ط��الب ال�ج��ام�ع�ي�ي��ن ف��ي ح�ل�ق��ة اإلج � ��ازة،
تثار فيها مسألة المسؤولية اإلجتماعية.
لكن األم��ر ال يقتصر على التعليم .وتوفر
جامعة ال�ق��دي��س ي��وس��ف أنشطة اإلل�ت��زام
االج�ت�م��اع��ي وخ��دم��ة المجتمع خ��اص��ة منذ
ع ��ام  ،2006ع ��ام ان � ��دالع ح ��رب إس��رائ �ي��ل

على لبنان .ف��ي ه��ذا ال�ع��ام ،أصبح االل�ت��زام
االجتماعي قائما على المؤسسات ،حيث تم
إنشاء منصة لمساعدة الالجئين والنازحين
م��ن جميع ال�ف�ئ��ات .وت�ح��دث ال�ح��اج حسن
فقال إن التميز هو المفتاح للبقاء والتطور
والمنافسة .وع�ن��دم��ا نتحدث ع��ن التميز،
ف �ه��و ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ف ��ردي ��ة وج �م��اع �ي��ة
ومؤسساتية .فهو حاجة حقيقية وليس
م�ط�ل�ب��ا م�ع�ن��وي��ا خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع
كلفة االنتاج وعدم قيام الدولة بأي حماية
أو دعم لعمليات االنتاج .والتميز له أبوابه
من ضمنها االبتكار ،وهو لديه مشاكل عدة
منها أن ال��دول��ة ف��ي لبنان ليست مبتكرة
بل مستهلكة لنفسها في ادائها السياسي
واالجتماعي والعلمي .ولكن هذا ال يدفعنا
ال��ى ال �ي��أس ب��ل ال��ى االب�ت�ك��ار وال�ت�م�ي��ز في
ال�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ��اص .وخ�ت��م أن من
واج��ب ال��دول��ة وض��ع استراتيجية متكاملة
ح ��ول ال �ح �ل��ول االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
واألم � �ن� �ي ��ة .ال� ��دول� ��ة ه ��ي ال� �م� �س ��ؤول ��ة ،أم��ا
الشركات فهي التي تلتزم.

