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منتدى «�لتم ّيز و�مل�شوؤولية �ملجتمعية» يف جامعة «�لقدي�ض يو�شف»
�فتتح وزي��ر �ل�سناعة ح�سني �حل��اج ح�سن
�ملنتدى �لدويل �لثالث «نحو �لتميّز� :لبتكار
�ظ�م�ت��ه
و�مل� ��� �س� �وؤول� �ي ��ة �لج �ت �م��اع �ي��ة» �ل � ��ذي ن� ّ
كليّة �لعلوم يف جامعة �لقدي�س يو�سف -
�أوديتوريوم فر�ن�سو� با�سيل  -حرم �لبتكار
و�ل��ري��ا� �س��ة .وح �� �س��ر رئ �ي ����س �جل��ام �ع��ة �لأب
�سليم �لدكا�س� ،ملدير �لعام لوز�رة �ل�سناعة
د�ين ج��دع��ون ،ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة �ل �ع �ل��وم ري���س��ار
مارون ،عمد�ء و�أ�ساتذة وباحثون وطاب.
و�أل�ق��ى �ل��دك��ا���س كلمة فيها �أن��ه «�إذ� كان
�ي م �ك��ان �ت��ه ،ف � �اإن �لتنمية
ل�ل�ع�م��ل �لج �ت �م��اع� ّ
�مل�ستد�مة و�ل��دف��اع ع��ن �لطبيعة و�حل�ي��و�ن
و�ل �ن �ب��ات حت�ت��ل م�ك��ان��ة مم � ّي��زة يف معجمنا.
�أع �م��ال �ن��ا م ��ع �لأب� �ن� �ي ��ة �جل ��دي ��دة ت � ّت �ج��ه نحو
تطوير �جلامعة �خل���س��ر�ء؛ وه�ك��ذ�� ،عتبار ً�
من �أيلول �ملقبل� ،سيتمّ حترير �مل�ساحات
�خل �� �س��ر�ء يف �حل���رم �ل �ط � ّب��ي م��ن �ل���س�ي��ار�ت
حيث ميكن ملوقف جامع كبري �أن ي�ستوعب
جميع �ل�سيّار�ت ويرتك �مل�ساحات �خل�سر�ء
�دخ�ل�ن��ا
ل �ط��اب �حل� ��رم �جل��ام �ع��ي� .إذ� ك ��ان ت� ّ
م�ه�م� ًا يف م��ا يتعلق ب��ال��اج�ئ��ني �ل���س��وري��ني،
فنحن نفعل ذلك مع �حلركات �لتي �أن�ساأتها
�لرهبنة �لي�سوعية مثل �لهيئة �لي�سوعية

خلدمة �لاجئني ( ،)JRSو�لعد�لة هي �ملبد�أ
�لو��سح .يف جمال �لبيئة ،يتمّ تنفيذ �لعديد
م��ن �لأن �� �س �ط��ة م�ث��ل ج�م��ع �ل �ن �ف��اي��ات و�إن �� �س��اء
م �ن��اط��ق حم �م � ّي��ة م ��ن �ل �ن �ب��ات��ات يف �جل �ب��ال
�ل�ساهقة .هذ� �مليل نف�سه يندرج يف �ملجال
�لج�ت�م��اع��ي ح�ي��ث �أن �جل��ام �ع��ة �أخ� ��ذت على
عاتقها و�جب �لرتحيب باأي طالب قادر على
متابعة مقرّر�ت �جلامعة من دون �أن يكون
�لق�سط �لدر��سي د�فع ًا لعدم ت�سجيله».
وحت��دّ ث �حل��اج ح�سن فقال �إن «�لتميّز هو
�ملفتاح للبقاء و�لتطوّر و�ملناف�سة خ�سو�س ًا
يف ع ��امل �أ��س�ب�ح��ت ف�ي��ه �مل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ه��ذ�
�مل���س�ت��وى م��ن �حل� ��دّ ة .وع�ن��دم��ا ن�ت�ح��دّ ث عن
�لتميّز ،فهو على م�ستويات فردية وجماعية
أوج � � ��ه �ل ��دع ��وة د�ئ� �م� � ًا �إىل
وم �وؤ� �س �� �س��ات �ي��ة .و� ّ
�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية للتميّز .فهو حاجة
حقيقية ولي�س مطلب ًا معنوي ًا خ�سو�س ًا يف
ظ��لّ �رت�ف��اع كلفة �لن�ت��اج وع��دم قيام �لدولة
باأي حماية �أو دعم لعمليات �لنتاج� .لتميّز له
�أبو�به من �سمنها �لبتكار .و�لبتكار هو �أحد
م�ساديق �لتميّز� ،أي �أن تنتج �سلع ًا جديدة
�أو �أ�سكا ًل جديدة �سلعة لتقدّ مها للم�ستهلك
و�مل���س�ت��ورد� .لبتكار لديه م�سكات عديدة

منها �أن �لدولة يف لبنان لي�ست مبتكرة بل
م�ستهلكة لنف�سها يف �أد�ئ� �ه ��ا �ل�سيا�سي
و�لجتماعي و�لعلمي .لكن هذ� ل يدفعنا �إىل
�لياأ�س بل �إىل �لبتكار و�لتميّز يف �لقطاعني
�لعام و�خلا�س».
و�� �س� �األ �حل� ��اج ح���س��ن ع��ن دور �ل���س��رك��ات
يف �مل �� �س �وؤول �ي��ة �ملجتمعية «ل�ستطاعتها
�مل �� �س��اه �م��ة يف �حل� � ��لّ  ،ل �ك��ن و�ج � ��ب �ل��دول��ة
و��س��ع ��سرت�تيجية متكاملة ح��ول �حل�ل��ول
�لج�ت�م��اع�ي��ة و�لق �ت �� �س��ادي��ة و�لأم��ن��ي��ة» ،لف�ت� ًا
�إىل �أن «�لدولة هي �مل�سوؤولة� ،أما �ل�سركات
ف �ه��ي �ل��ت��ي ت �ل �ت��زم .ع �ل��ى �ل���دول���ة �أن ت�سع
�لأط ��ر �لت�سريعية و�لقانونية ح��ول �لل�ت��ز�م
�مل�ج�ت�م�ع��ي و�لإع� �ف ��اء �ل���س��ري�ب��ي لل�سركات
�ل �ت��ي تتبنى م�ف�ه��وم �لل� �ت ��ز�م �لج �ت �م��اع��ي».
و�أع��رب عن تقديره لل�سركات �لتي �أظهرت
�ل �ت��ز�م � ًا وم �� �س �وؤول �ي��ة جم�ت�م�ع�ي��ة ،د�ع� �ي� � ًا �إىل
ت �ع �م �ي��م ه � ��ذ� �مل� �ف� �ه ��وم مل� ��� �س ��اع ��دة �ل �ن��ا���س
�جتماعي ًا و�قت�سادي ًا وت�اأم��ني فر�س �لعمل
و�لتعليم لهم ،و�سدّ د على �أن «�ملطلوب من
�ل�ت�م� ّي��ز و�لب �ت �ك��ار و�مل���س�وؤول�ي��ة �ملجتمعية،
ت�اأم��ني �ل�ستد�مة يف �لنمو و�لتنمية وم��و�رد
�لطبيعة و�لبيئة».

