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، معتبرا "لى المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعيلبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة ع"ولفت باور الى أن 

الخطوة األولى في مسار معالجة ھذه األزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خالل إطالق اإلصالحات "ان 
 ."والتدقيق في حسابات البنك المركزي

  
شركة الفاريز ومارسال الشرق وعالجت حلقات المؤتمر الثالث، كل نواحي العقد الموقع بين الدولة اللبنانية و

 .األوسط
  

، شارك فيھا المدير العام السابق لوزارة المالية "الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال"الحلقة األولى، ناقشت 
 .آالن بيفاني، والمستشار السابق للحكومة اللبنانية ھنري شاوول، وأدارھا المحامي عادل نصار

  
كندا جوزيف شامي، والمحامي  -وشارك فيھا عضو نقابة المحامين في كيبيك" مضمون العقد"ت الحلقة الثانية عالج

 .الدولي كريم ضاھر، وأدارھا استاذ العلوم االقتصادية ايلي يشوعي
  

بمشاركة مدير مركز االبحاث في معھد باريس للعالقات " اطالق عجلة االقتصاد"وناقشت الحلقة الثالثة موضوع 
ستراتيجية كريم بيطار والمستشار المالي واالقتصادي جو عيسى الخوري، وأدارھا الخبير المالي الدولية واال

 .واالقتصادي جان طويلة
  

  :صوت لبنان
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 ١٥:١٠ -  ٢٠٢١كانون األول  ٣الجمعة 

 مؤتمر في بيت المستقبل تحت عنوان الحوكمة على الطريقة اللبنانية
 -الحوكمة على الطريقة اللبنانية”انعقد في بيت المستقبل وبالتعاون مع مؤسسة كونراد ادناور، مؤتمر تحت عنوان 

 .“مراجعة عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال

المؤتمر افتتحه مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجميّل الذي أكد أن موضوعي السيادة والحوكمة من 
  .ثوابت عمل بيت المستقبل الذي يشكل مساحة حوار حر لجميع اللبنانيين



مفّر منه،  وقال الرئيس الجميّل إن الحوكمة السيئة أو غياب الحوكمة تبقى آفة يجب نزعھا، لكنھا ليست قدراً ال
. فلبنان شھد في الخمسينات حوكمة أنتجت مؤسسات رقابة وشكلت نموذجاً متقدماً من الحوكمة يحتذى به في المنطقة

ووصف المرحلة بمرحلة تفكك المؤسسات الدستورية، معتبراً ھذا الجنوح بمثابة غربة الحكام عن االخالقيات 
وف الحقيقية التي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق وتطرق الرئيس الجميّل الى الظر. والضمير المھني

وسأل عن جاھزية وقدرة القضاء . ، وتدخل المعنيين لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية“كرول”
سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرمية، الفتاً الى ان    اللبناني على الشروع بمحاكمة من تثبت مسؤوليته، في حال

وخلص الرئيس الجميّل الى . التي توضع أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ال تبشر بالخيرالمعوقات 
  .القول ان ھذا المؤتمر ھو لتبديد االوھام التي باعتنا اياھا السلطة

 واعلن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور مايكل باور ان ھذا المؤتمر مع شريكنا بيت المستقبل يركز على
  .التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وفي المالية العامة

الجھود االيلة   وشدد على مھمة ورؤية كونراد أديناور في العمل والتعاون والحوار مع الشركاء، ومن اھدافه دعم
  .الى االصالح السياسي في العالم، وتعزيز مبدأ الحوكمة الجيدة وحكم القانون

معتبراً ان    ان يعاني من أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي،ولفت باور الى أن لبن
الخطوة األولى في مسار معالجة ھذه األزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خالل إطالق اإلصالحات والتدقيق 

  .في حسابات البنك المركزي

قع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال الشرق وعالجت حلقات المؤتمر الثالث كل نواحي العقد المو
  .األوسط

، شارك فيھا المدير العام السابق لوزارة “الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال”الحلقة األولى التي ناقشت 
  .نصارالمالية آالن بيفاني، والمستشار السابق للحكومة اللبنانية ھنري شاوول، وأدارھا المحامي عادل 

كندا جوزيف شامي، والمحامي  -وشارك فيھا عضو نقابة المحامين في كيبيك“ مضمون العقد”الحلقة الثانية عالجت 
اطالق عجلة ”وناقشت الحلقة الثالثة موضوع . الدولي كريم ضاھر ،وأدارھا استاذ العلوم االقتصادية ايلي يشوعي

يس للعالقات الدولية واالستراتيجية كريم بيطار والمستشار بمشاركة مدير مركز االبحاث في معھد بار“ االقتصاد
  .المالي واالقتصادي جو عيسى الخوري، وأدارھا الخبير المالي واالقتصادي جان طويلة
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 بعناية لتأمين حمايات سياسية ُوضع" ألفاريز ومارسال"عقد التدقيق مع : أمين الجميل

 ٢٠٢١كانون األول  ٠٣الجمعة  

 

   

 االشتراك في اإلشعارات

موضوَعي الّسيادة والحوكمة من "، أّن الجميلأمين  رئيس الجمھوريّة الّسابق" بيت المستقبل"أّكد مؤّسس ورئيس 
 ."، الّذي يشّكل مساحة حوار حّر لجميع اللّبنانيّين"بيت المستقبل"ثوابت عمل 

الحوكمة "، بعنوان "بيت المستقبل"، مؤتمًرا في مقر "كونراد ادناور"ولفت، خالل افتتاجه بالتّعاون مع مؤّسسة 
الحوكمة السيّئة أو غياب الحوكمة تبقى "، إلى أّن "التدقيق مع ألفاريز ومارسالمراجعة عقد  -على الطريقة اللّبنانيّة

شّكلت شھد في الخمسينيات حوكمةً أنتجت مؤّسسات رقابة، و لبنانآفة يجب نزعھا، لكنّھا ليست قدًرا ال مفّر منه، ف
 ."نموذًجا متقّدًما من الحوكمة يُحتذى به في المنطقة

، واّن ھذا الجنوح بمثابة غربة الحّكام عن سات الدستوريةالمؤس المرحلة ھي مرحلة تفّكك"ورأى الجميّل أّن 
الظّروف الحقيقيّة الّتي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق "وتطّرق إلى ". األخالقيّات والّضمير المھني

 القضاء اللبناني جھوزيّة"، متسائاًل عن "، وتدّخل المعنيّين لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسيّة"كرول"
وأّكد أّن ". وقدرته على الّشروع بمحاكمة من تثبت مسؤوليّته، في حال سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرميّة؟

 ."، ال تبّشر بالخيرانفجار مرفأ بيروت تي توضع أمام المحقق العدلي في جريمةالمعّوقات الّ "
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 مؤتمر في بيت المستقبل تحت عنوان الحوكمة على الطريقة اللبنانية
 ١٥:١٠ -  ٢٠٢١كانون األول  ٣الجمعة 

 -على الطريقة اللبنانية الحوكمة”انعقد في بيت المستقبل وبالتعاون مع مؤسسة كونراد ادناور، مؤتمر تحت عنوان 
 .“مراجعة عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال

المؤتمر افتتحه مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجميّل الذي أكد أن موضوعي السيادة والحوكمة من 
  .ثوابت عمل بيت المستقبل الذي يشكل مساحة حوار حر لجميع اللبنانيين

ة السيئة أو غياب الحوكمة تبقى آفة يجب نزعھا، لكنھا ليست قدراً ال مفّر منه، وقال الرئيس الجميّل إن الحوكم
. فلبنان شھد في الخمسينات حوكمة أنتجت مؤسسات رقابة وشكلت نموذجاً متقدماً من الحوكمة يحتذى به في المنطقة

حكام عن االخالقيات ووصف المرحلة بمرحلة تفكك المؤسسات الدستورية، معتبراً ھذا الجنوح بمثابة غربة ال
وتطرق الرئيس الجميّل الى الظروف الحقيقية التي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق . والضمير المھني

وسأل عن جاھزية وقدرة القضاء . ، وتدخل المعنيين لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية“كرول”
سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرمية، الفتاً الى ان    في حال اللبناني على الشروع بمحاكمة من تثبت مسؤوليته،

وخلص الرئيس الجميّل الى . المعوقات التي توضع أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ال تبشر بالخير
  .القول ان ھذا المؤتمر ھو لتبديد االوھام التي باعتنا اياھا السلطة

ديناور مايكل باور ان ھذا المؤتمر مع شريكنا بيت المستقبل يركز على واعلن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد ا
  .التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وفي المالية العامة

الجھود االيلة   وشدد على مھمة ورؤية كونراد أديناور في العمل والتعاون والحوار مع الشركاء، ومن اھدافه دعم
  .م، وتعزيز مبدأ الحوكمة الجيدة وحكم القانونالى االصالح السياسي في العال

معتبراً ان    ولفت باور الى أن لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي،
الخطوة األولى في مسار معالجة ھذه األزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خالل إطالق اإلصالحات والتدقيق 

  .ت البنك المركزيفي حسابا



وعالجت حلقات المؤتمر الثالث كل نواحي العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال الشرق 
  .األوسط

، شارك فيھا المدير العام السابق لوزارة “الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال”الحلقة األولى التي ناقشت 
  .ستشار السابق للحكومة اللبنانية ھنري شاوول، وأدارھا المحامي عادل نصارالمالية آالن بيفاني، والم

كندا جوزيف شامي، والمحامي  -وشارك فيھا عضو نقابة المحامين في كيبيك“ مضمون العقد”الحلقة الثانية عالجت 
اطالق عجلة ”وضوع وناقشت الحلقة الثالثة م. الدولي كريم ضاھر ،وأدارھا استاذ العلوم االقتصادية ايلي يشوعي

بمشاركة مدير مركز االبحاث في معھد باريس للعالقات الدولية واالستراتيجية كريم بيطار والمستشار “ االقتصاد
  .المالي واالقتصادي جو عيسى الخوري، وأدارھا الخبير المالي واالقتصادي جان طويلة

  

  

Beirut news Center: 

://beirutnewscenter.com/787747/https  

عقد التدقيق مع الفاريز ومارسيل وضع بعناية لتأمين : الرئيس الجميل في مؤتمر الحوكمة على الطريقة اللبنانية
  حمايات سياسية

 

، مؤتمرا في مقر “كونراد ادناور”الرئيس أمين الجميل، بالتعاون مع مؤسسة “ بيت المستقبل”افتتح مؤسس ورئيس 
 .”مراجعة عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال -الحوكمة على الطريقة اللبنانية”، بعنوان “المستقبل بيت”

 الجميل 

أن موضوعي السيادة والحوكمة من ثوابت عمل بيت المستقبل الذي يشكل ”وألقى الرئيس الجميل كلمة أكد فيھا 
 .”مساحة حوار حر لجميع اللبنانيين

ة أو غياب الحوكمة تبقى آفة يجب نزعھا، لكنھا ليست قدرا ال مفر منه، فلبنان شھد في إن الحوكمة السيئ”: وقال 
 .”الخمسينات حوكمة أنتجت مؤسسات رقابة وشكلت نموذجا متقدما من الحوكمة يحتذى به في المنطقة



ن االخالقيات المرحلة ھي مرحلة تفكك المؤسسات الدستورية، وان ھذا الجنوح بمثابة غربة الحكام ع”ورأى ان  
 .”والضمير المھني

، وتدخل المعنيين “كرول”الظروف الحقيقية التي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق ”وتطرق الجميل الى  
جھوزية وقدرة القضاء اللبناني على الشروع ”، متسائال عن “لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية

ان المعوقات التي توضع أمام ”: وقال. “ال سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرميةبمحاكمة من تثبت مسؤوليته، في ح
 .”المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ال تبشر بالخير

 .”ان ھذا المؤتمر ھو لتبديد االوھام التي باعتنا اياھا السلطة”: وخلص الى القول 

 باور 

ان ھذا المؤتمر مع شريكنا بيت المستقبل ”مايكل باور “ ناوركونراد ادي”من جھته، أعلن الممثل المقيم لمؤسسة 
مھمة ورؤية المؤسسة في ”، مشددا على “يركز على التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وفي المالية العامة

تعزيز مبدأ الجھود االيلة الى االصالح السياسي في العالم، و العمل والتعاون والحوار مع الشركاء، ومن اھدافه دعم 
 .”الحوكمة الجيدة وحكم القانون

، معتبرا “لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي”ولفت باور الى أن 
الخطوة األولى في مسار معالجة ھذه األزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خالل إطالق اإلصالحات ”ان 

  .”ت البنك المركزيوالتدقيق في حسابا

وعالجت حلقات المؤتمر الثالث، كل نواحي العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال الشرق 
 .األوسط

، شارك فيھا المدير العام السابق لوزارة المالية “الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال”الحلقة األولى، ناقشت 
  .لمستشار السابق للحكومة اللبنانية ھنري شاوول، وأدارھا المحامي عادل نصارآالن بيفاني، وا

كندا جوزيف شامي، والمحامي  -وشارك فيھا عضو نقابة المحامين في كيبيك“ مضمون العقد”الحلقة الثانية عالجت 
  .الدولي كريم ضاھر، وأدارھا استاذ العلوم االقتصادية ايلي يشوعي

بمشاركة مدير مركز االبحاث في معھد باريس للعالقات “ اطالق عجلة االقتصاد”الثة موضوع وناقشت الحلقة الث

الدولية واالستراتيجية كريم بيطار والمستشار المالي واالقتصادي جو عيسى الخوري، وأدارھا الخبير المالي 

  واالقتصادي جان طويلة
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 -الحوكمة على الطريقة اللبنانية"انعقد في بيت المستقبل وبالتعاون مع مؤسسة كونراد ادناور، مؤتمر تحت عنوان 

 ."مراجعة عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال

 الجمّيل

السيادة والحوكمة من ثوابت  المؤتمر افتتحه مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجمّيل الذي أكد أن موضوعي

 .عمل بيت المستقبل الذي يشكل مساحة حوار حر لجميع اللبنانيين

وقال الرئيس الجمّيل إن الحوكمة السيئة أو غياب الحوكمة تبقى آفة يجب نزعھا، لكنھا ليست قدراً ال مفّر منه، فلبنان 

ووصف . متقدماً من الحوكمة يحتذى به في المنطقةشھد في الخمسينات حوكمة أنتجت مؤسسات رقابة وشكلت نموذجاً 



. المرحلة بمرحلة تفكك المؤسسات الدستورية، معتبراً ھذا الجنوح بمثابة غربة الحكام عن االخالقيات والضمير المھني

ين ، وتدخل المعني"كرول"وتطرق الرئيس الجمّيل الى الظروف الحقيقية التي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق 

وسأل عن جاھزية وقدرة القضاء اللبناني على الشروع بمحاكمة من . لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية

سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرمية، الفتاً الى ان المعوقات التي توضع أمام المحقق العدلي   تثبت مسؤوليته، في حال

لرئيس الجمّيل الى القول ان ھذا المؤتمر ھو لتبديد االوھام التي وخلص ا. في جريمة انفجار المرفأ ال تبشر بالخير

 .باعتنا اياھا السلطة

 باور 

واعلن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور مايكل باور ان ھذا المؤتمر مع شريكنا بيت المستقبل يركز على التدقيق 

 .الجنائي في حسابات البنك المركزي وفي المالية العامة

الجھود االيلة الى   لى مھمة ورؤية كونراد أديناور في العمل والتعاون والحوار مع الشركاء، ومن اھدافه دعموشدد ع

 .االصالح السياسي في العالم، وتعزيز مبدأ الحوكمة الجيدة وحكم القانون

معتبراً ان    عي،ولفت باور الى أن لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتما

الخطوة األولى في مسار معالجة ھذه األزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خالل إطالق اإلصالحات والتدقيق في 

 .حسابات البنك المركزي

 .وعالجت حلقات المؤتمر الثالث كل نواحي العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال الشرق األوسط

، شارك فيھا المدير العام السابق لوزارة المالية "الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال"األولى التي ناقشت الحلقة 

 .آالن بيفاني، والمستشار السابق للحكومة اللبنانية ھنري شاوول، وأدارھا المحامي عادل نصار

كندا جوزيف شامي، والمحامي  -مين في كيبيكوشارك فيھا عضو نقابة المحا" مضمون العقد"الحلقة الثانية عالجت 

اطالق عجلة "وناقشت الحلقة الثالثة موضوع . الدولي كريم ضاھر ،وأدارھا استاذ العلوم االقتصادية ايلي يشوعي

بمشاركة مدير مركز االبحاث في معھد باريس للعالقات الدولية واالستراتيجية كريم بيطار والمستشار " االقتصاد

 .تصادي جو عيسى الخوري، وأدارھا الخبير المالي واالقتصادي جان طويلةالمالي واالق

  


