خطتي من
ّ
أجل لبنان أفضل
المستمر
والتبد ِل
التسارع الحثيث
عالم من
ما ُدمنا في
ّ
ّ
ٍ
ِ
المتغيرة...
عصر من األزمنة
وفي
ّ
ٍ

الرؤيا

زمن التغيير
جاء
ُ
َ

ثابرت على االستثمار في
"طوال  20سنة
ُ
قوة الدفع ّ
باتجاه لبنان
األجيال الصاعدة ،وهي ّ
ّ
المستقل ،ذي االقتصاد المزدهر .فأنا أحمل
الحر،
الموحد،
ّ
ّ

إيمانــا راسـ ً
ً
ـد قــد يجعــل
ـخا بـ ّ
ـأن لبنــان قابـ ٌـل للتطويــر إلــى حـ ّ
منــه مثـ ً
ـدا يحتــذى بــه وقـ ً
ـدوة لســائر البلــدان".
ـال فريـ ً

الرسالة

وتقبــل اآلراء
أؤمــن بالنزاهــة واالنفتــاح عبــر التحــاور والمشــاركة ،أؤمــن بالشــراكة ،واحتــرام اآلخريــن،
ّ
ـازات ّ
ـاني عبــر توفيــر الدعــم للشــبيبة
المتنوعــة ،وبالتضامــن عبــر إنجـ ٍ
بنــاءة للمجتمــع ،وبالتطـ ّ
ـور اإلنسـ ّ
اللبنانيــة.
ّ

العامة.
الشخصي مع الناس ونهجي في إدارة الشؤون
علي تعاملي
هذه المعتقدات ستملي
ّ
ّ
ّ
ـي جديــد
ال بـ َّ
ـد لنــا مــن إعــداد لبنــان الســتقبال األجيــال اآلتيــة وتلبيتهــا .وال بـ ّ
ـد لنــا مــن رســم نمــط ذهنـ ّ
وطريقــة تفكيــر حديثــة.

فـي حـال انتخابي ،سوف أسعى إلـى
ّ
وتغذيان فيه الفساد.
والمذهبية اللتين تسيئان إلى مجتمعنا
الطائفيــة
•محاربــة
ّ
ّ
يتحتــم فيــه التقــاء ّ
ّ
كافــة األديــان والثقافــات
ـوع مصــدر ثــروة واغتنــاء .فلبنــان بلــد فريــد
ّإنــي أرى فــي التنـ ّ
جميعــا فــي ربوعــه بانســجام وســام.
والمعتقــدات وأنمــاط الحيــاة لتعيــش
ً
•محاربــة الفســاد بجميــع أشــكاله .الفســاد وبــاء استشــرى فأصــاب جميــع مفاصــل الحيــاة فــي بلدنــا.
ّ
ً
ســكة
النمــو واالقتصــاد .أريــد أن أضــع لبنــان علــى
عائقــا بــدرب االســتثمارات ،وأوقــف عجلــة
قــد وقــف
ّ
قاطعــا الطريــق علــى
اإللكترونيــة وأســاليبها
االقتصاديــة المعاصــرة باعتمــاد مبــادئ الحكومــة
الحيــاة
ّ
ّ
ً
ً
ودواعــي وجودهــا.
ومزيــا فــرص الرشــوة
البيروقراطيــة البليــدة
ّ
َ

•االهتمــام بملــف صنــدوق الضمــان االجتماعــي ألن الحمايــة االجتماعيــة والصحيــة حــق لــكل مواطــن.
وال يمكــن مقاربــة موضــوع الضمــان مــن خــارج اللوحــة االجتماعيــة العامــة ،وتاليــاً مــن خــارج السياســة
المعتمــدة .ســوف
االجتماعيــة ،ألن الضمــان هــو جــزء مــن كل ،وهــذا الــكل هــو السياســة االجتماعيــة
َ
أعمــل إلصــاح نظــام الضمــان والحــؤول دون ســقوطه.

المجتمع الذي نحتاج إلى بنائه
ّ
مهمــة تطويــر المشــاريع والخطــط اآليلــة إلــى
لتولــي
ـس مســؤول،
ـجع تأســيس ّ
أشـ ّ
ّ
خليــة تفكيــر أو مجلـ ٍ

ً
مهمــة تجهيــز الوســائل
فضــا عــن
وأي بلــد نريــد لحياتنــا"،
"أي مجتمــع
توفيــر األجوبــة المالئمــة عــن
ّ
ّ
ّ

ّ
المترتبــة علــى ذلــك.
التحديــات
واألســاليب الناجعــة لمواجهــة
ّ

ً
ّ
واطنا أفضـل
نبنـي ُم
نفكــر ,علينــا أن نفعــل ,علينــا أن
علينــا أن
َ

رقمــا ،غايـ ً
كــي نعيــش فــي وطــن يكــون اإلنســان فيــه قيمـ ً
ـة ال وظيفــة ،وتكــون للحيــاة قدسـ ّـيتها،
ـة ال
ً

عــاج علــى مريــض،
ضمــان توافرهــا ،فــا يســتعصي
األو ّليــة
مقو
وللصحــة
ُ
ُ
مــات ســامتها ،ولالحتياجــات ّ
ّ
ّ
ٌ
ـان كرامــات ...كــي نعيـ َ
ـش فــي وطــن نصــون ترابــه
ـوس أو تهـ ُ
وال تحصيــل علــم علــى طالبيــه ،وال تهــون نفـ ٌ

ويصــون ّ
إيجابــي
عزتنــا ،علينــا االســتعداد للتغييــر واعتمــاد طريقــة تفكيــر جديــدة تقودنــا إلــى اقتصــاد
ّ
وجامــع مــن أجــل مســتقبل أوالدنــاّ ،
معــا متضامنيــن متكامليــن.
علهــم ينعمــون بحيــاة فضلــى يعيشــونها ً

نظرتي
إلى االقتصاد

حس َن ْت إدارتُ ها ُ
التخطيط
تق َن
ينعم لبنان
وأ ِ
بثروات إن ُأ ِ
ٍ
ُ
االقتصاد اللبناني وأن ِّ
َ
توف َر
إحياء
مكنها أن تعيد
لها َأ
ِ
َ
ومؤم ً
محق ً
ّ
نة للمواطنين رغد العيش
قة بذلك االزدهار
اآلالف من ُف َر ِص العمل الجديدة
ّ

أهم مصادر ثروته وهي المياه
والبحبوحة .عهدي للبنان أن أقوم بحماية
ّ
ّ
البشرية.
واألعز أال وهو الطاقة
األهم
والنفط والغاز ،إلى جانب مصدر الثروة
ّ
ّ

اللبنانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البشرية
( )1الطاقة
ّ
ّ

ّ
وتجليــه
الشــعب اللبنانــي معــروف بنجاحــه فــي عالــم األعمــال وبجــرأة مبادراتــه واقتحامــه المخاطــر
األجنبيــة واغتنامــه الفــرص المؤاتيــة ،وإقبالــه علــى
فــي مجــاالت اإلبــداع والتحديــث ،وإتقانــه اللغــات
ّ
العمــل الشـ ّ
ـاق وإصــراره علــى الكفــاح مــن أجــل البقــاء...

عهدي للبنان:

ـهل فــرص البدايــات الجديــدة startups
•أن أسـ ّ

بمــا يتيــح لـ ّ
ـكل صاحــب فكــرة أو

ـي وفرصــه المســتحدثة ،أن ينطلــق
مشــروع قابــل لالســتفادة مــن تطـ ّ
ـورات عصرنــا الرقمـ ّ

ـور دائــم مهمــا بــدأ صغيـ ًـرا.
فــي تحقيــق حلمــه نحــو تطـ ّ

أشجع الجامعات على التأقلم مع احتياجات سوق العمل.
•أن
ّ
أشجع مبادرات اإلبداع والتحديث.
•أن
ّ

ّ
الخلقــة المعتمــدة علــى األدمغــة والمواهــب فــي
•أن أشـ ّـجع تطويــر القطاعــات

المشــهدية ،وتصميــم األزيــاء ،وقطاعــات
مجــاالت االقتصــاد اإللكترونــي ،واألعمــال
ّ
الســينما واإلنتــاج الســمعي والبصــري وســائر الفنــون الجميلــة.

( )2النفط والغاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـم يســتطيع بحســن اإلدارة أن يصبــح نعمــة للبلــد ال نقمــة عليــه .فالنفــط والغــاز
هــذا المصــدر المهـ ّ

ّ
مؤثـ ً
ـرة
كالهمــا مصــدر للثــروة يملكــه الشــعب اللبنانــي بكاملــه ،وتشــمل عائداتــه جميــع القطاعــات
اليوميــة.
علــى مجريــات حياتنــا
ّ

عهدي للبنان:
والعام إلدارة هذه المنابع.
الخاص
حقيقية بين القطاعين
•أن أوجد شراكة
ّ
ّ
ّ
•أن أعمل على تعزيز دور هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان (.)LPA
ّ
تتولى إدارة هذا القطاع.
وطنية للنفط
•أن أستحدث شركة
ّ

ً
ـتقل ال تُ سـ َ
صندوقــا مسـ ًّ
العام بل لالســتثمار
الماليــة لتغطيــة الدين
ـتغ ّل عائداتــه
•أن أســتحدث
ّ
ّ
ـدة بإتقان.
خطة بعيــدة المــدى معـ ّ
فــي قطاعــات االقتصــاد المنتجــة مــن خــال ّ
ً
طرفــا ذا دور
•أن أعمــل علــى إفســاح المجــال أمــام المجتمــع المدنــي ودعمــه ليكــون
عمليــة صنــع القــرارات.
فاعــل فــي
ّ

•أن أسهر على تأمين حوكمة صالحة لتنعم هذه الثروة بإدارة أفضل.

المائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( )3الثروة
ّ

حيويـ ً
ـة فــي عالمنــا
مائيــة فــي الشــرق األوســط ،وهــي مــن أكثــر الثــروات
ـم ثــروة
ّ
ّ
يختــزن لبنــان أهـ ّ

حاليــا ،ونســبة  40في
المعاصــر .لكـ ّ
ـم االســتفادة منهــا ًّ
ـن نســبة  10فــي المائــة فقــط مــن ثروتنــا هــذه تتـ ّ
الخاصــة مجــال المتاجــرة بـــمياهنا في ســوق موازية،
ـدرا ،األمــر الــذي يتيــح للشــركات
ّ
المائــة تذهــب هـ ً

ويشـ ّ
ـاد قــد يصيبنــا فــي الســنوات اآلتيــة.
ـدا بنقــص حـ ّ
ـكل تهديـ ً

الماء ّ
حق للجميع في ّ
كل مدينة وبلدة وقرية بال استثناء.

عهدي للبنان:

•أن أدعم ّ
الهام.
كافة الجهود المبذولة لحماية هذا المصدر
ّ

واقعيــة
•أن أســعى الســتحداث المجلــس الوطنــي للميــاه لدراســة وإقــرار سياســة
ّ
المائيــة.
وحقيقيــة مــن أجــل ثروتنــا
ّ
ّ
•أن أسعى لتوفير مياه الشفة الكافية لجميع المواطنين.
•أن أسعى لتوفير المياه الكافية لمختلف الصناعات.
السياحية.
التحتية
•أن أسعى لتوفير المياه الكافية للري الزراعي والبنى
ّ
ّ

ّ
ّ
الكهربائية وبيع الفائض.
•أن أسعى لتوفير المياه الكافية لتوليد الطاقة
ّ

وأؤمــن الحوكمــة الصالحــة إلدارة هــذا القطــاع
•أن أســعى للقضــاء علــى الفســاد
ّ
الحيــوي.
ّ
ـوي وحســن اإلفــادة
•أن أســعى لتوعيــة المواطنيــن وتفعيــل دورهــم فــي حمايــة هــذا المصــدر الحيـ ّ
منه .

األهم ّية وحمايتها
االقتصادية الفائقة
لتفعيل جميع مصادرنا
ّ
ّ

مستقبلية تقتضي ّ
منا القيام
بد من تطوير رؤية
ّ
وحسن إدارتها ،ال ّ
روادها ...وعنوانها:
بمبادرة شاملة نكون نحن ّ

اإليجابي
"االقتصاد
ّ
الجامع"
عهدي للبنان

•أن أوجد الحوافز لحمل الشركات الكبرى على أن تستثمر في لبنان.
األجنبيــة المباشــرة ليــس فقــط عــن طريــق تأميــن منــاخ اقتصــادي مالئــم بــل
•أن أجــذب االســتثمارات
ّ
ـي وأدواتــه.
بتحقيــق مــا هــو أهـ ّ
ـم لجهــة تقويــة وتدعيــم نظامنــا القضائـ ّ

•تشجيع قيام االقتصاد الجامع لخير شبابنا وأجيالنا اآلتية.
اإلنســانية علــى التعــاون الكامــل لتحقيــق
والبلديــات والمجموعــات
•تشــجيع الريادييــن فــي األعمــال
ّ
ّ
اقتصــاد متماســك ّ
االجتماعيــة.
بالمســؤولية
يتصــف
ّ
ّ

االجتماعيـة فيكـون علـى قـدر كبيـر مـن
•اقتصـاد تدفعـه القيـم
ّ
والبيئيـة.
االجتماعيـة
المسـؤولية
ّ
ّ
ّ

•اقتصـاد يدعـم روح المبـادرة والريـادة فـي األعمـال لتصبـح ثقافـة في
واللبنانيـون بارعـون فـي هذا.
حـد ذاتهـا...
ّ
ّ

•أن أعمــل علــى توطيــد العالقــات مــع االنتشــار اللبنانــي ،وهــو يعتبــر شــبكة دعــم للتســويق فريــدة مــن
نوعهــا وفائقــة التأثيــر.

مــن أجــل كل هــذا أنشــأت منتــدى الحــوار الوطنــي عــام  2013الــذي تبنــى بشــكل رئيســي مســألة

النفــط والغــاز .والــذي نظــم عــدة مؤتمــرات مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه الثــروة وتحســين ظــروف

اســتثمارها .ولتعميــق المعرفــة بأصــول الشــفافية فــي التعامــل مــع الثــروات الوطنيــة وأســاليب

مكافحــة الفســاد ،مــع الحفــاظ علــى أعلــى درجــات الوحــدة الوطنيــة ،عمــل المنتــدى علــى تشــكيل لوبــي
شــبابي وتفعيلــه فــي هــذا االتجــاه.

ومــن أجــل كل هــذا أيضــاً كان مشــروع حــوار األبجديــة الــذي يعتبــر حدثــاً عالمياً  .وقــد اعتمدتــه منظمة

ويعبــر المشــروع عــن مفهــوم مبــدأ الحــوار
األونيســكو ويســانده معهــد العالــم العربــي فــي فرنســا.
ّ
الــذي نؤمــن أنــه أســاس حياتنــا السياســية والمجتمعيــة والثقافيــة واإلنســانية عمومــاً  .وقــد انطلــق

المشــروع مــن كــون األبجديــة الفينيقيــة ،وهــي النمــوذج األول لألبجديــة فــي العالــم ،أهــم مســاهمة
قدمهــا لبنــان للعالــم أجمــع.
ّ

نظرتي إلى المجتمع المدني
عهدي للبنان:
ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي .هــذا المجتمــع فــي
أقــدم الدعــم والتشــجيع إلــى
•أن
ّ
ّ

اعتقــادي ّ
يمثــل نبــض الوطــن ويرفــع لــواء القضايــا العادلــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد مجتمعنــا

ومعــا نســتطيع أن نشـ ّ
إيجابــا
قويــة ســوف تســهم
ـض منــه
علــى الســير
قدمــا .نحــن بعـ ٌ
ً
ـكل حركــة ّ
ً
ً
ـور بلدنــا.
فــي تطـ ّ

ً
ً
ّ
المعنيــة للعمــل علــى ّ
الحكوميــة
المنظمــات غيــر
وثيقــا مــع
تعاونــا
•أن نقيــم
كافــة
ّ
ّ
الحيويــة ومنهــا:
المســائل
ّ
•البيئة

الشمســية،
(كهرمائيــة ،مــن الطاقــة
المتجــددة والمســتدامة
•الطاقــة
ّ
ّ
ّ
مــن طاقــة الريــاح) وجميعهــا متوافــرة بكثــرة فــي بلدنــا

•التمكين

•حقوق المرأة

َ
والمعتقد
حرية التعبير
• ّ
•حقوق اإلنسان

الشفافية
•مكافحة الفساد واعتماد
ّ
ً
مكانــا أفضــل لحيــاة
•أن نعمــل علــى مجمــل القضايــا العادلــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل بلدنــا
كريمــة.

وخطــة للمســتقبل ،وقدرتنا علــى إدارة مصادر
إن امتالكنــا رؤيــا
ّ
ّ
الوطنيــة ســوف يســاعدان علــى حـ ّـل معضالتنــا المزمنة
ثروتنــا
ّ
ّ
المتعلقة بـ :

•نقص الطاقة وسوء اإلدارة وما راكمناه من ديون في هذا القطاع.
•حماية البيئة
خصوصا عن طريق:
ً
ّ
•إيجاد ّ
التخلص من النفايات.
حل لمسألة
التلوث وإزالة الغابات.
للحد من مخاطر
•وضع معايير قاسية
ّ
ّ

أتعهد باآلتي:
تقدم
لتحقيق ما
ّ
ّ
مغيبــة مثــل تطويــر دور وزارة الثقافــة واســتحداث وزارة إبــداع وابتــكار
•االنفتــاح علــى آفــاق جديــدة أو
ّ
ّ
والفكريــة.
الماد ّيــة
بكافــة اإلمكانــات
مــزودة
ّ
ّ
ّ

متوازنا في ّ
ً
خطة شاملة ّ
ّ
اللبنانية.
كافة المناطق
نموا
توفر
•إنشاء وزارة للتخطيط تضع
ّ
ًّ
وتنفذ ّ
ـدا مــن
البلديــات فــي مختلــف المناطــق باعتمــاد الالمركزيــة وفــق برنامــج
•تفعيــل
ّ
موســع عبــر منحهــا مزيـ ً
ّ
والمحليــة.
اإلداريــة
ـؤوليات
المسـ
ّ
ّ
ّ

الخاص والعامّ ( )PPPحينما وحيثما أمكن ذلك.
•إقامة مبادرات مشتركة بين القطاعين
ّ

مــن أجــل كل هــذا كانــت جمعيــة بيروتيــات التــي أطلقتهــا عــام  2016والتــي تهــدف إلــى تأســيس مجموعــات فاعلــة فــي

المناطــق الجغرافيــة المختلفــة للعاصمــة وإلــى تعزيــز قــدرات تلــك المجموعــات وتوحيــد جهودهــا مــن أجــل تمكينهــا مــن
أخــذ المبــادرات لتطويــر المنطقــة التــي ينتمــون إليهــا وتحســين ظــروف العيــش فيهــا.

نظرتي إلى التربية
عهدي للبنان:
•أن أحــارب البطالــة مــن خــال مواجهــة أهــم
ـو والتربيــة،
ّ
التحديــات فيمــا يتعلــق بمســائل النمـ ّ
وذلــك عــن طريــق:

•اعتمــاد نمــوذج جديــد للتربيــة والتعليــم قوامــه
اإلبــداع ال ّ
االتبــاع ،التكويــن ال التلقيــن.

•بناء عقول ّ
ومجددة وذلك بواسطة:
خلقة
ّ
•تكييــف نظامنــا التربــوي مــع احتياجــات
وإقليميــا.
محليــا
ســوق العمــل
ًّ
ًّ

•إشــراك القطــاع الخــاص فــي النصــح بشــأن
النمــوذج التربوي.
ً
بــد
مجــرد االكتفــاء بتغذيــة ســوق العمــل علــى
وتأثيــرا مــن
عمقــا
•أن أعتبــر التربيــة أكثــر
ّ
ّ
ً
أهميتهــا ،إذ ال ّ

ً
مدنيــة ّ
فنية
الرياضيــة وتربيــة
بدنيــة تصقــل المهــارات
أيضــا مــن تربيــة
ّ
تعزز مفهــوم المواطنــة ،وتربيــة ّ
ّ
ّ

الحضاريــة ألجيالنــا وتطلــق المواهــب فــي ّ
كل ســاحة ومجــال.
تفتــح اآلفــاق
ّ

مــن أجــل كل مــا ســبق كانــت مؤسســة مخزومــي التــي أسســتها عــام  ،1997وترأســها زوجتــي مــي.

وتعمــل علــى تمكيــن األفــراد لمجتمــع أفضــل عبــر تطويــر القــدرات مــن خــال تعزيــز طلــب العلــم ،باإلضافــة
إلــى الرعايــة الصحيــة ،وتأســيس األعمــال ،والتنميــة المســتدامة ،وســبل العيــش المضمونــة.

نظرتي إلى السياسة
علــى السياســة أن تكــون بخدمــة االقتصــاد وليــس العكــس .عليها
بــد لنــا مــن تطبيــق
االقتصادييــن .ال
والتطــور
النمــو
أن تخــدم
ّ
ّ
ّ
ّ
السياســي واإلداري بالخطــوات
جذريــة علــى نظامنــا
إصالحــات
ّ
ّ
التاليــة:
•االســتمرار فــي تطويــر قانــون االنتخابــات النيابيــة ليصبــح أكثــر قـ ً
ـدرة علــى تمثيــل صالــح ومنصــف
ً
مالءمــة ّ
ً
تمثيــا
ألنــه يتيــح
النســبية هــو األكثــر
السياســية .القانــون القائــم علــى
فــي الحيــاة
ّ
ّ

ً
ـن االقتــراع إلــى  18ســنة.
أي خطــوة فــي هــذا المجــال يجــب خفــض سـ ّ
الئقــا لجميــع الفئــات .وقبــل ّ
والقانونية.
والسياسية
المدنية
•دعم استقالل القضاء من أجل حماية حقوق الشعب
ّ
ّ
ّ
الرسمية.
المؤسسات
اإللكترونية في جميع
•مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الحكومة
ّ
ّ
ّ
•تشــجيع الحــركات المنتميــة إلــى المجتمــع المدنــي والعمــل معهــا لنصــرة قضاياهــا العادلــة
ومنهــا :تكافــؤ فــرص المــرأة فــي العمــل ،محاربــة العنــف ضــد المــرأة ،مســاندة الحــركات
طبعــا فــي مناهضــة الفســاد...
المدافعــة عــن البيئــة ،والتعــاون
ً
ّ
ليمث َ
ــل جميــع الطوائــف والمذاهــب
نــص عليــه ّاتفــاق الطائــف
•إنشــاء مجلــس الشــيوخ كمــا ّ
اللبنانيــة.
ّ

مترت ًبــا علــي وعلــى ّ
ّ
العامــة ،أديــن
ـوع للخدمــة
أخالقيــا
واجبــا
•اعتبــار العمــل السياســي
ًّ
ً
ّ
كل متطـ ّ
ّ
لــه بتوظيــف ّ
ـات فــي العالــم،
ـارب فــي الحيــاة ومــن عالقـ ٍ
كل مــا اكتســبته مــن علــم وخبــرة وتجـ َ
ـو والرخــاء ،ويقــاس أدائــي السياســي بمــدى نجاحــي فــي
لالرتقــاء بالوطــن إلــى أعلــى مراتــب النمـ ّ
ومدنيــة تعيــد إلــى لبنــان مكانتــه فــي الشــرق وأمــام
واجتماعيــة
اقتصاديــة
تحقيــق أهــداف
ّ
ّ
ّ

حيويــة الطبقــة
والثقافيــة والمعيشـ ّـية
االقتصاديــة
ـرد إلــى واجهــة حياتنــا
ّ
ّ
ّ
ســائر الــدول ،كمــا تـ ّ

ً
متميـ ًـزا ،ورفدتــه بوجــوه وأســماء قامــت علــى
رونقــا
الوســطى التــي ســبق أن صنعــت للبنــان
ّ

ـد إلــى ّ
كافــة أرجــاء
أكتافهــا أروع
ور ِو َيــت عــن أعمالهــا أجمـ ُـل قصــص النجــاح الممتـ ّ
ّ
المؤسســات ُ
الدنيــا.

مــن أجــل كل هــذا كان حــزب الحــوار الوطنــي الــذي أسســته عــام  2004والــذي يهــدف إلــى إجــراء حــوار

وطنــي شــامل يمهــد الطريــق أمــام اإلصالحــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة واإلداريــة .ومــن أجــل ذلــك
أيضــاً يعمــل الحــزب علــى تعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قواعــد الديمقراطيــة الحقيقيــة وتمكيــن المواطنيــن
كافــة.

لمزيد من المعلومات:

01 637 000

www.fouadmakhzoumi.com
www.lebnenherzen.com
www.makhzoumifoundation.org
www.beirutiyat.org
www.forumfornationaldialogue.org
www.futuregroup.com

فؤاد مخزومي ولد في بيروت عام  1952ابن عائلة لبنانية عريقة ربته

على احترام القيم والمبادىء واألخالق ،وزودته أصول التخاطب والمروءة

ثم نال
والشجاعة .تلقى علومه االبتدائية
والثانوية في الـ  ICفي بيروتّ ،
ّ
التكنولوجية
الكيميائية من جامعة ميشيغان
الماجستير في الهندسة
ّ
ّ

ّ
األميركية (.)1975
المتحدة
في الواليات
ّ

أس َس "مجموعة
العربية
التخرج انطلق من المملكة
بعد
السعودية َّ
ّ
ّ
ثم َّ
ّ
المستقبل لصناعة األنابيب"  Future Pipe Group Holdingsوهي

اليوم مملوكة بالكامل من قبل مجموعة المستقبل القابةضة �Fu

 ture Group Holdingsذات األنشطة الواسعة النطاق عبر شركاتها

قارات.
المنتشرة في ّ 4

ّ
توظف أكثر من  5000شخص في العالم .اكتسب من
متنوعة من االستثمارات
ويملك فؤاد مخزومي محفظة
ّ

خاصة حول ّ
عام ،فقام
كل ما يدور في لبنان وفي العالم
االقتصادية
خبرته
العربي بشكل ّ
ّ
ّ
والتجارية بصيرة ّ
ّ

بتأسيس حزب الحوار الوطني عام  ،2004ومنتدى الحوار الوطني عام  ،2013وهو يشغل منصب األمين العام
للحزب وللمنتدى.

فؤاد عضو فاعل في مجلس إدارة أميركا/الشرق األوسط منذ عام  ،1994وقد ّ
العامة
جمعية التحلية
ترأس
ّ
ّ
واالقتصادية للشرق
االجتماعية
مؤسسة الدراسات
بين  1995و ،1997وشغل مركز نائب رئيس مجلس إدارة
ّ
ّ
ّ

األوسط في ّ
ً
عضويته
فضل عن
الحكومية" في جامعة هارفرد (،)1998-1995
كل ّية "جون كينيدي للدراسات
ّ
ّ

الخارجية في مشروع أميركا/الشرق األوسط (.)1996
في مجلس اإلدارة الدولي لمجلس العالقات
ّ

ّ
تتوخى الربح ،وتسهم في تنمية المجتمع المدني اللبناني،
"مؤسسة مخزومي" التي ال
في عام  1997أنشأ
ّ
ّ
مي نعماني مخزومي .وفي  1998أنشأ Makhzoumi Foundation (USA) inc
السيدة
حاليا
تترأسها
ًّ
ّ
ّ
متنوعة
اللبنانية .جرى تكريم فؤاد مخزومي في بلدان مختلفة ومن جهات
للمؤسسة
لتوفير دعم أكبر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتطلع بال ّ
مؤشرات نجاحه
توقف أو مهادنة إلى لبنان جديد قائم على العلم والتكامل واالزدهار .من
وهو
ّ
بالصبر والباع
المتمت ِع
الصناعي
صالبة
حي من
أن فؤاد مخزومي قد نشأ
المرتقب في السياسة ّ
ِ
ّ
ِ
ّ
وتطور ِب َو ٍ
قصيرة المدى قوامها َ
الطويل ال من َ
سب السريع.
صفقات
ِ
الك ُ

