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 أمين الجمّيل: الشعب اللبناني نموذج للمقاومة المستدام           

 
افتتح "بيت المستقبل" مؤتمره السنوي بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"، بالتعاون مع 

بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف "إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة  مؤسسة "كونراد اديناور" ممثلة
د مروحة من المفاهيم تمهّ  وطرح نمطية فكرية جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما قّدم

 .”طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان لخريطة
بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، "سلسلة محاضرات وتضمن المؤتمر، وفق بيان لمكتب مؤسس ورئيس "

عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذكرى 
 .”0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار

ى أن "المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، ولفت البيان ال
انتهوا الى طرح حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت 

ه الدور الذي كان لالوجودية التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي 
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الرائد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة 
بين الدولة والطوائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل 

كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور  الدولة وسيادتها وتردداتها في لبنان.
على المستويين التشريعي  0200أيار  51الشباب في صناعة العقد االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

 .”واالصالحي في البالد
ستا صناعة ة للبنان ليواعتبر الرئيس الجمّيل في افتتاح المؤتمر، ان "المراجعة التاريخية والرؤية اإلصالحي

سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من 
 .”الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من أزمته

لمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع "المحطات االساسية وا
 :وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام  -
 .لبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعية

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار 5511قيام الثورة الناصرية في العام  -
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام  -

 .وتحويل لبنان الى هانوي
ن على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد ، ووضع يد ايرا5511وضع يد سوريا على لبنان في العام  -

 .0221اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي  -

 .”ما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنين
 .”ي يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما دافع عنهاوخلص الى ان "الشعب اللبنان

وشدد باور على "أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصادي المالي، ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات 
قليمية الومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات ا

 .”والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها
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 الشعب اللبناني نموذج للمقاومة المستدامة بيت المستقبل" افتتح مؤتمره السنوي الجميل:"

 
بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"، بالتعاون مع مؤسسة  افتتح "بيت المستقبل" مؤتمره السنوي 

 "إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح "كونراد اديناور" ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف
. كما قّدم مروحة من المفاهيم تمّهد لخريطة نمطية فكرية جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد

 طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان".
لمكتب مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، "سلسلة محاضرات  وتضمن المؤتمر، بحسب بيان

حجبت الذكرى و عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية المالية والسياسية التي عصفت بالبالد 
 ".0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار

أن "المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي،  ولفت البيان الى
ودية مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت الوج انتهوا الى طرح حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقاً من

التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور الرائد في 
المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة بين الدولة 

وائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل الدولة وسيادتها والط
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وتردداتها في لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الشباب في صناعة 
 المستويين التشريعي واالصالحي في البالد". على 0200أيار  51العقد االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

 الرئيس الجميل
الرئيس الجمّيل في افتتاح المؤتمر، ان "المراجعة التاريخية والرؤية اإلصالحية للبنان ليستا صناعة  واعتبر

لحيرة اسهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من 
 والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من أزمته".

وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع "المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار 
 وتعمل على زعزعته بينها:

ل في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار واعادة طرح مسألة حدود الدو  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام  -
 لبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعية.

 التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار. 5511قيام الثورة الناصرية في العام  -
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام  -

 وتحويل لبنان الى هانوي.
، ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد 5511وضع يد سوريا على لبنان في العام  -

 .0221اسرائيل في العام 
ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع  ،0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي  -

 ما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنين".
 وخلص الى ان "الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما دافع عنها".

 باور
هيار االقتصادي المالي، ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات ومشاريع وشدد باور على "أولوية االنقاذ من االن

تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت 
 الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها".

 
 

************** 
 
 



ALNashra:  
-https://www.elnashra.com/news/show/1575634/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
-A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
 %D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA- 

أمين الجميل: الطاقم السياسي يحتاج للتغيير ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية حكر للسلطة وال تكون 
 بالشارع

 

   
 

أمين الجميل، إلى أنه "ال يوجد وقفة وجدانية عند أحد في لبنان، وهناك فشل  لفت رئيس الجمهورية األسبق
 ."ذريع عند القيادات وهناك فراغ على صعيد الفكر وبلورة مصلحة لبنان العليا

وأوضح، في تصريح على قناة "الجديد"، أّن "الطاقم السياسي يحتاج إلى التغيير، ألنه ال يمكننا أن نكمل 
، فتح مجاال العادة النظر (من السياسة) سعد الحريري معه"، معتبًرا أّن "انسحاب رئيس الحكومة األسبق

الجنوبية أّن "كل شخص  ترسيم الحدود البحرية وتقييم الواقع السياسي في البلد". كما ذكر تعليًقا على عملية
لطة السياسية، وال تكون في يقوم بالمزايدة على اآلخر، وفي كل بلد في العالم المفاوضات هي حكر للس

ع.الشار   

******************** 
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https://www.elnashra.com/news/show/1575634/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
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LBCI: 
-https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/651474/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1

-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9

%D9%88/ar-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9 

 "اصالحية ورؤية تاريخية مراجعة لبنان" بعنوان" المستقبل بيت"لـ مؤتمر

 
تالية عة للوضع اللبناني بعد األزمات المتعقد بيت المستقبل مؤتمره السنوي بسلسلة محاضرات عكست مراج

المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها 
 .0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -باإلنفجار

 وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناورالمؤتمر الذي انعقد بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية و رؤية إصالحية"، 
ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، هدف الى إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح نمطية فكرية 

جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما وقّدم مروحة من المفاهيم تمّهد لخريطة طريق 
 .نحو مستقبل واعد و بّناء للبنان

المحاضرون أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، انتهوا الى طرح حلول 
عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت الوجودية التي تعترض عمل 

كان له الدور الرائد في المنطقة. ومن هذا المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي 
المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة بين الدولة والطوائف، وفرادة 

االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل الدولة وسيادتها وتردداتها في 
وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الشباب في صناعة العقد لبنان. كما 

 .على المستويين التشريعي واالصالحي في البالد 0200أيار  51االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/651474/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/651474/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/651474/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88/ar
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يخية والرؤية ر واعتبر مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجمّيل في افتتاح المؤتمر ان المراجعة التا
اإلصالحية للبنان ليستا صناعة سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة 

أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من 
 .أزمته

ع الجمّيل المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرج
 :االستقرار وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام - 
 .ية واالجتماعيةالحياة االقتصادلبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي 

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار 5511قيام الثورة الناصرية في العام - 
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام - 

 .وتحويل لبنان الى هانوي
، ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد 5511ان في العام وضع يد سوريا على لبن- 

 .0221اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي - 

 .نما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطني
وخلص الرئيس الجمّيل الى ان الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما 

 .دافع عنها
وشدد ممثل مكتب كونراد اديناور في بيروت مايكل باور على أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصاد المالي 

دف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات ومشاريع ته
 .وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها

 
************* 

 
 
 



AlKalimaonline: 
https://www.alkalimaonline.com/news.aspx?id=651332 

 "مؤتمر لـ"بيت المستقبل" بعنوان "لبنان مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية

 
عقد بيت المستقبل مؤتمره السنوي بسلسلة محاضرات عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية 

وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها المالية والسياسية التي عصفت بالبالد 
 .0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -باإلنفجار

ديناور االمؤتمر الذي انعقد بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية و رؤية إصالحية"، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد 
جراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح نمطية فكرية ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، هدف الى إ

جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما وقّدم مروحة من المفاهيم تمّهد لخريطة طريق 
 .نحو مستقبل واعد و بّناء للبنان

رح حلول انتهوا الى طلمحاضرون أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، لال
عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت الوجودية التي تعترض عمل 

المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور الرائد في المنطقة. ومن هذا 
كة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة بين الدولة والطوائف، وفرادة المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائ

االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل الدولة وسيادتها وتردداتها في 
د قلبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الشباب في صناعة الع

ضع .على المستويين التشريعي واالصالحي في البالد 0200أيار  51االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 
مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجمّيل اعتبر في افتتاح المؤتمر ان المراجعة التاريخية والرؤية ال

بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة  اإلصالحية للبنان ليستا صناعة سهلة، وبخاصة

https://www.alkalimaonline.com/news.aspx?id=651332


أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من 
وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع الجمّيل المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف  .أزمته

 :الستقرار وتعمل على زعزعته بينهاا
واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام 

 .لبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعية
 5511م قيام الثورة الناصرية في العا

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام 

 .وتحويل لبنان الى هانوي
 ،5511وضع يد سوريا على لبنان في العام 

 .0221ية ضد اسرائيل في العام ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيع
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع ما 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي 

وخلص الرئيس الجمّيل الى ان  .استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنين
 .للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما دافع عنهاالشعب اللبناني يمثل هذا النموذج 

 كلمة باور
وشدد ممثل مكتب كونراد اديناور في بيروت مايكل باور على أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصاد المالي 
ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات ومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، 

 .رجية وطرح الحلول المناسبة بشأنهوضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت الخاوبم
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 أمين الجمّيل: الشعب اللبناني نموذج للمقاومة المستدامة
عاون مع مؤسسة التافتتح "بيت المستقبل" مؤتمره السنوي بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"، ب

"كونراد اديناور" ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف "إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح 
نمطية فكرية جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما قّدم مروحة من المفاهيم تمّهد 

 ."لخريطة طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان
من المؤتمر، وفق بيان لمكتب مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، "سلسلة محاضرات وتض

عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذكرى 
 ."0202آب  4رفأ بيروت في الفاجعة في م -المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار

ولفت البيان الى أن "المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، 
انتهوا الى طرح حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت 

مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور  الوجودية التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/409212/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF
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الرائد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة 
ل البين الدولة والطوائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستق

الدولة وسيادتها وتردداتها في لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور 
على المستويين التشريعي  0200أيار  51الشباب في صناعة العقد االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

 ."واالصالحي في البالد
ان "المراجعة التاريخية والرؤية اإلصالحية للبنان ليستا صناعة واعتبر الرئيس الجمّيل في افتتاح المؤتمر، 

سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من 
 ."الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من أزمته

نشأة لبنان، استرجع "المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار وبعد استرجاع مراحل 
 :وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام  -
 .االجتماعيةناني وفي الحياة االقتصادية و لبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللب

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار 5511قيام الثورة الناصرية في العام  -
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام  -

 .وتحويل لبنان الى هانوي
، ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد 5511ا على لبنان في العام وضع يد سوري -

 .0221اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي  -

 ."المواطنين ما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن
 ."وخلص الى ان "الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما دافع عنها
وشدد باور على "أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصادي المالي، ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات 

ة قتصادي، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليميومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام اال
 ."والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها

 
******************** 
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 مؤتمر "بيت المستقبل" بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"

 
 األزمات بعد ياللبنان للوضع مراجعة عكست محاضرات سلسلة تخّللته السنوي، مؤتمره "المستقبل #بيت" عقد

 وبلغت لكبير،ا لبنان دولة لتأسيس لمئويةا الذكرى وحجبت بالبالد عصفت التي والسياسية المالية المتتالية
 .0202 آب 4 في بيروت مرفأ في "الفاجعة" باإلنفجار ذروتها

 ديناورا كونراد مؤسسة مع وبالتعاون إصالحية"، ورؤية تاريخية مراجعة "لبنان: بعنوان انعقد الذي المؤتمر 
 فكرية نمطية وطرح الدولة لواقع شاملة مراجعة إجراء إلى هدف باور، مايكل بيروت في مكتبها بمدير مثلةم

 نحو قطري لخريطة تمّهد المفاهيم من مروحة وقّدم كما واالقتصاد. المجتمع تحاكي مقترحات خالل من جديدة
 للبنان. بّناء و واعد مستقبل

 حلول رحط إلى انتهوا والغربي، العربي والعالمين لبنان من نخبة وهم العالية، الخبرات أصحاب المحاضرون 
 عمل عترضت التي الوجودية والمشكالت للدولة، التأسيسّية المبادئ مراجعة من انطالقاً  بلبنان للنهوض عملية

 .المنطقة في الرائد الدور له كان الذي الليبيرالي واالقتصاد الديموقراطية مسار وتعيق المؤسسات
 والطوائف، دولةال بين والعالقة السياسية، الطائفية مثل الشائكة، القضايا العمل ورش عالجت المنطلق، هذا ومن 

 وتردداتها دتهاوسيا الدولة إستقالل على الخارجية والتدخالت االقليمّية االزمات وأثر اللبناني، االقتصاد وفرادة
 العقد اعةصن في الشباب ودور الغربي، و العربي المينالع في لبنان موقع المؤتمر وناقش كما لبنان. في

 البالد. في واالصالحي التشريعي المستويين على 0200 أيار 51 انتخابات وأثر الجديد، االجتماعي

https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/19062022033120281
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 والرؤية اريخيةالت "المراجعة أن المؤتمر افتتاح في اعتبر الجمّيل أمين الرئيس المستقبل بيت ورئيس مؤسس

 لدرجة يه،ال وصلت ما الى المأسوية االوضاع وصلت بعدما وبخاصة سهلة، صناعة ليستا للبنان اإلصالحية
 من ما وماً ي النهوض على قادراً  يزال ال لبنان كان اذا ما حول والتساؤل الحيرة من قدراً  بلغوا اللبنانيين أن

 أزمته".
 دفتسته كانت التي والمحاوالت االساسية المحطات الجمّيل استرجع لبنان، نشأة مراحل استرجاع وبعد

 بينها: زعزعته على وتعمل االستقرار
 استقرار وتهديد األوسط الشرق منطقة في الدول حدود مسألة طرح واعادة ٨٤٩١ عام اسرائيل دولة "نشوء 

 واالجتماعية. اديةاالقتص الحياة وفي اللبناني الديموغرافي التوازن على وتداعياته الفلسطينيين ونزوح لبنان،
 االستقرار. عةلزعز  رئيساً  مصدراً  شكلت التي 5511 العام في الناصرية الثورة قيام

 بنانل في فلسطينية دولة قيام الى الفلسطينية التحرير منظمة ونزعة 5515 العام في الفلسطينية االنتفاضة
 هانوي. الى لبنان وتحويل
 ضد الشيعية المقاومة ستار تحت لبنان على ايران يد ووضع ،5511 العام في لبنان على سوريا يد وضع

 .0221 العام في اسرائيل
 ما مع والدم النار من أتون في لبنان أدخل ما ،0221و 5590 عامي خاصة للبنان االسرائيلي الجيش غزو 

 المواطنين. وأمن الوطنيتين والوحدة للسيادة مدمرة تداعيات من ذلك استتبع
 طالما يلتا للقيم صوناً  المستدامة للمقاومة النموذج هذا يمثل اللبناني الشعب ان الى الجمّيل الرئيس وخلص

 عنها". دافع
 قتصاداال االنهيار من االنقاذ أولوية على باور مايكل بيروت في اديناور كونراد مكتب ممثل شّدد بدوره، 

 بالنظام المرتبطة المشاكل مقاربة إلى تهدف ومشاريع بمبادرات الخروج في المؤتمر ونجاح المالي
 بشأنها. ةالمناسب الحلول وطرح الخارجية والتدخالت ةاالقليمي والتأثيرات الطائفية، وبموضوع االقتصادي،

 
 
 

********** 
 

 



Nabad. 
https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 

 
"بيت المستقبل" افتتح مؤتمره السنوي الجميل: الشعب اللبناني نموذج للمقاومة  -الوكالة الوطنية لإلعالم 

 المستدامة
٢٢٢٢يونيو / حزيران  ٨١الجمعة،     

مع  بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"، بالتعاون افتتح "بيت المستقبل" مؤتمره السنوي -وطنية 
دولة "إجراء مراجعة شاملة لواقع ال مؤسسة "كونراد اديناور" ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف

من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما قّدم مروحة من المفاهيم تمّهد وطرح نمطية فكرية جديدة 
 لخريطة طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان"

لمكتب مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، "سلسلة  وتضمن المؤتمر، بحسب بيان
ية المالية والسياسية التي عصفت بالبالد محاضرات عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتال

 4يروت في جعة في مرفأ بالفا -وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار
 "0202آب 

أن "المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي،  ولفت البيان الى
رح حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت انتهوا الى ط

الوجودية التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور 
العالقة ئفية السياسية، و الرائد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطا

بين الدولة والطوائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل 

https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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https://nabd.com/s/105431023-7cb771/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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الدولة وسيادتها وتردداتها في لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور 
على المستويين التشريعي  0200أيار  51الجديد، وأثر انتخابات  الشباب في صناعة العقد االجتماعي

  .صالحي في البالد"واال
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Sawtbeirut. 
https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC 

 أمين الجميل: الشعب اللبناني يمثل نموذجًا للمقاومة المستدامة

 

عاون مع مؤسسة ، بالت”لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية“مؤتمره السنوي بعنوان ” بيت المستقبل“افتتح 
ح إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطر “ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف ” كونراد اديناور“

ن خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما قّدم مروحة من المفاهيم تمّهد نمطية فكرية جديدة م
 ”.لخريطة طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان

لة محاضرات سلس“الرئيس أمين الجميل، ” بيت المستقبل“وتضمن المؤتمر، وفق بيان لمكتب مؤسس ورئيس 
رى المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذك عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية

 ”0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار
المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، “ولفت البيان الى أن 

حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت  انتهوا الى طرح
الوجودية التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور 

العالقة ية السياسية، و الرائد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائف
بين الدولة والطوائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل 

https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
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https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC


الدولة وسيادتها وتردداتها في لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور 
على المستويين التشريعي  0200أيار  51لجديد، وأثر انتخابات الشباب في صناعة العقد االجتماعي ا

 ”واالصالحي في البالد
ة المراجعة التاريخية والرؤية اإلصالحية للبنان ليستا صناع“واعتبر الرئيس الجمّيل في افتتاح المؤتمر، ان 

سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من 
 ”ض يومًا ما من أزمتهالحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهو 

المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار “وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع 
 وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام  –
 .ين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعيةلبنان، ونزوح الفلسطيني

 التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار 5511قيام الثورة الناصرية في العام  –
 .اننونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لب 5515االنتفاضة الفلسطينية في العام  –

 وتحويل لبنان الى هانوي
، ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد 5511وضع يد سوريا على لبنان في العام  –

 .0221اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي  –

 ”."عيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنينما استتبع ذلك من تدا
 صونًا للقيم التي طالما دافع عنهالشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة “وخلص الى ان 
أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصادي المالي، ونجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات “وشدد باور على 

 ".دف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليميةومشاريع ته
 . والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها

************* 
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افتتح "بيت المستقبل" مؤتمره السنوي بعنوان "لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية"، بالتعاون مع مؤسسة 
"كونراد اديناور" ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، بهدف "إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح 

. كما قّدم مروحة من المفاهيم تمّهد نمطية فكرية جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد
  .لخريطة طريق نحو مستقبل واعد وبّناء للبنان

وتضمن المؤتمر، وفق بيان لمكتب مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، "سلسلة محاضرات 
وحجبت الذكرى  دعكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية المالية والسياسية التي عصفت بالبال

 "0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها باإلنفجار
ولفت البيان الى أن "المحاضرين أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، 

انتهوا الى طرح حلول عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت 
دور اد الليبيرالي الذي كان له الالوجودية التي تعترض عمل المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقتص

https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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الرائد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة 
بين الدولة والطوائف، وفرادة االقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل 

اتها في لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الدولة وسيادتها وتردد
على المستويين التشريعي  0200أيار  51الشباب في صناعة العقد االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

 ."واالصالحي في البالد
ناعة والرؤية اإلصالحية للبنان ليستا صواعتبر الرئيس الجمّيل في افتتاح المؤتمر، ان "المراجعة التاريخية 

سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من 
 ."الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من أزمته

لمحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع "ا
 :وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام  -
 .ادية واالجتماعيةقتصلبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة اال

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار 5511قيام الثورة الناصرية في العام  -
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام  -

 .وتحويل لبنان الى هانوي
، ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد 5511ي العام وضع يد سوريا على لبنان ف -

 .0221اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي  -

    ما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنين
 وخلص الى ان "الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما دافع عنها

اح المؤتمر في الخروج بمبادرات وشدد باور على "أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصادي المالي، ونج
ومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية 

  ."والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها
 
 

***************** 
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 مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية عنوان مؤتمر لبيت المستقبل بحث بخريطة طريق لمستقبل واعد للبنان

عقد بيت المستقبل مؤتمره السنوي بسلسلة محاضرات عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية 
المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها 

 .0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -باإلنفجار
 ، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور”لبنان: مراجعة تاريخية و رؤية إصالحية“بعنوان  المؤتمر الذي انعقد

ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، هدف الى إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح نمطية فكرية 
ّهد لخريطة طريق جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما وقّدم مروحة من المفاهيم تم

 .نحو مستقبل واعد و بّناء للبنان
المحاضرون أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، انتهوا الى طرح حلول 

عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت الوجودية التي تعترض عمل 
عيق مسار الديمقراطية واالقتصاد الليبيرالي الذي كان له الدور الرائد في المنطقة. ومن هذا المؤسسات وت

المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة بين الدولة والطوائف، وفرادة 
ا في ستقالل الدولة وسيادتها وتردداتهاالقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إ

لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الشباب في صناعة العقد 

https://www.vdl.me/news/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4/
https://www.vdl.me/news/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4/
https://www.vdl.me/news/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4/
https://www.vdl.me/news/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4/


 .على المستويين التشريعي واالصالحي في البالد 0200أيار  51االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 
 مّيل اعتبر في افتتاح المؤتمر ان المراجعة التاريخية والرؤيةمؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الج

اإلصالحية للبنان ليستا صناعة سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة 
 أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من

 .أزمته
وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع الجمّيل المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف 

 :االستقرار وتعمل على زعزعته بينها
واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام 

 .اته على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعيةلبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعي
 5511قيام الثورة الناصرية في العام 

 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار
ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام 

 .نان الى هانويوتحويل لب
 ،5511وضع يد سوريا على لبنان في العام 

 .0221ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد اسرائيل في العام 
، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع ما 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي 

 .ة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنيناستتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسياد
وخلص الرئيس الجمّيل الى ان الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما 

 .دافع عنها
 كلمة باور

وشدد ممثل مكتب كونراد اديناور في بيروت مايكل باور على أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصاد المالي 
نجاح المؤتمر في الخروج بمبادرات ومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، و 

 .وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها
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 "مؤتمر لـ"بيت المستقبل" بعنوان "لبنان مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية 

 

 
نوي بسلسلة محاضرات عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد األزمات المتتالية عقد بيت المستقبل مؤتمره الس

المالية والسياسية التي عصفت بالبالد وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها 
 .0202آب  4الفاجعة في مرفأ بيروت في  -باإلنفجار

خية و رؤية إصالحية"، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور المؤتمر الذي انعقد بعنوان "لبنان: مراجعة تاري
ممثلة بمدير مكتبها في بيروت مايكل باور، هدف الى إجراء مراجعة شاملة لواقع الدولة وطرح نمطية فكرية 

جديدة من خالل مقترحات تحاكي المجتمع واالقتصاد. كما وقّدم مروحة من المفاهيم تمّهد لخريطة طريق 
 .واعد و بّناء للبناننحو مستقبل 

المحاضرون أصحاب الخبرات العالية، وهم نخبة من لبنان والعالمين العربي والغربي، انتهوا الى طرح حلول 
عملية للنهوض بلبنان انطالقًا من مراجعة المبادئ التأسيسّية للدولة، والمشكالت الوجودية التي تعترض عمل 

صاد الليبيرالي الذي كان له الدور الرائد في المنطقة. ومن هذا المؤسسات وتعيق مسار الديمقراطية واالقت
المنطلق، عالجت ورش العمل القضايا الشائكة، مثل الطائفية السياسية، والعالقة بين الدولة والطوائف، وفرادة 

اتها في داالقتصاد اللبناني، وأثر االزمات االقليمّية والتدخالت الخارجية على إستقالل الدولة وسيادتها وترد

https://kataeb.org/articles/sl-114036


لبنان. كما وناقش المؤتمر موقع لبنان في العالمين العربي و الغربي، ودور الشباب في صناعة العقد 
 .على المستويين التشريعي واالصالحي في البالد 0200أيار  51االجتماعي الجديد، وأثر انتخابات 

ية والرؤية ر ان المراجعة التاريخمؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجمّيل اعتبر في افتتاح المؤتم
اإلصالحية للبنان ليستا صناعة سهلة، وبخاصة بعدما وصلت االوضاع المأسوية الى ما وصلت اليه، لدرجة 

أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على النهوض يومًا ما من 
 .أزمته

وبعد استرجاع مراحل نشأة لبنان، استرجع الجمّيل المحطات االساسية والمحاوالت التي كانت تستهدف 
 :االستقرار وتعمل على زعزعته بينها

واعادة طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق األوسط وتهديد استقرار  ٨٤٩١نشوء دولة اسرائيل عام 
 .يةالتوازن الديموغرافي اللبناني وفي الحياة االقتصادية واالجتماعلبنان، ونزوح الفلسطينيين وتداعياته على 

 5511قيام الثورة الناصرية في العام 
 .التي شكلت مصدرًا رئيسًا لزعزعة االستقرار

ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولة فلسطينية في لبنان  5515االنتفاضة الفلسطينية في العام 
 .هانويوتحويل لبنان الى 

 ،5511وضع يد سوريا على لبنان في العام 
 .0221ووضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد اسرائيل في العام 

، ما أدخل لبنان في أتون من النار والدم مع ما 0221و 5590غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي 
 .ة الوطنيتين وأمن المواطنيناستتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحد

وخلص الرئيس الجمّيل الى ان الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صونًا للقيم التي طالما 
 .دافع عنها
 كلمة باور

وشدد ممثل مكتب كونراد اديناور في بيروت مايكل باور على أولوية االنقاذ من االنهيار االقتصاد المالي 
ؤتمر في الخروج بمبادرات ومشاريع تهدف الى مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي، ونجاح الم

 .وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت الخارجية وطرح الحلول المناسبة بشأنها



8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/19062022033120281 -

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/19062022033120281 يا 

https://www.annahar.com/arabic/section/76-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/19062022033120281  سية التي

 في لفاجعةا -باإلنفجار عصفت بالبالد وحجبت الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير، وبلغت ذروتها

 .0202 آب 4 في بيروت مرفأ

 

 كونراد مؤسسة مع وبالتعاون ،"إصالحية رؤية و تاريخية مراجعة: لبنان" بعنوان انعقد الذي المؤتمر

 وطرح الدولة لواقع شاملة مراجعة إجراء الى هدف باور، مايكل بيروت في مكتبها بمدير ممثلة اديناور

 تمّهد المفاهيم من مروحة وقّدم كما. واالقتصاد المجتمع تحاكي مقترحات خالل من جديدة فكرية نمطية

للبنان بّناء و واعد مستقبل نحو طريق لخريطة . 

 

 طرح الى انتهوا والغربي، العربي والعالمين لبنان من نخبة وهم العالية، الخبرات أصحاب المحاضرون

 التي الوجودية والمشكالت للدولة، التأسيسّية المبادئ مراجعة من انطالقاً  بلبنان للنهوض عملية حلول

 في الرائد الدور له كان الذي الليبيرالي واالقتصاد الديمقراطية مسار وتعيق المؤسسات عمل تعترض



 بين والعالقة السياسية، الطائفية مثل الشائكة، القضايا العمل ورش عالجت المنطلق، هذا ومن. لمنطقة

 إستقالل على الخارجية والتدخالت االقليمّية االزمات وأثر اللبناني، االقتصاد وفرادة والطوائف، الدولة

 ودور الغربي، و العربي العالمين في لبنان موقع المؤتمر وناقش كما. لبنان في وتردداتها وسيادتها الدولة

 التشريعي المستويين على 0200 أيار 51 انتخابات وأثر الجديد، االجتماعي العقد صناعة في الشباب

البالد في واالصالحي . 

 

 التاريخية المراجعة ان المؤتمر افتتاح في الجمّيل أمين الرئيس المستقبل بيت ورئيس مؤسس واعتبر

 وصلت ما الى المأسوية االوضاع وصلت بعدما وبخاصة سهلة، صناعة ليستا للبنان اإلصالحية والرؤية

 النهوض على قادراً  يزال ال لبنان كان اذا ما حول والتساؤل الحيرة من قدراً  بلغوا اللبنانيين أن لدرجة اليه،

أزمته من ما يوماً  . 

 

 تستهدف كانت التي والمحاوالت االساسية المحطات الجمّيل استرجع لبنان، نشأة مراحل استرجاع وبعد

بينها زعزعته على وتعمل االستقرار : 

 



 وتهديد األوسط الشرق منطقة في الدول حدود مسألة طرح واعادة ٨٤٩١ عام اسرائيل دولة نشوء -

 االقتصادية الحياة وفي اللبناني الديموغرافي التوازن على وتداعياته الفلسطينيين ونزوح لبنان، استقرار

 .واالجتماعية

االستقرار لزعزعة رئيساً  مصدراً  شكلت التي 5511 العام في الناصرية الثورة قيام - . 

 في فلسطينية دولة قيام الى الفلسطينية التحرير منظمة ونزعة 5515 العام في الفلسطينية االنتفاضة -

هانوي الى لبنان وتحويل لبنان . 

 الشيعية المقاومة ستار تحت لبنان على ايران يد ووضع ،5511 العام في لبنان على سوريا يد وضع -

0221 العام في اسرائيل ضد . 

 والدم النار من أتون في لبنان أدخل ما ،0221و 5590 عامي خاصة للبنان االسرائيلي الجيش غزو -

المواطنين وأمن الوطنيتين والوحدة للسيادة مدمرة تداعيات من ذلك استتبع ما مع . 

 التي للقيم صوناً  المستدامة للمقاومة النموذج هذا يمثل اللبناني الشعب ان الى الجمّيل الرئيس وخلص

عنها دافع طالما . 

 



 المالي االقتصاد االنهيار من االنقاذ أولوية على باور مايكل بيروت في اديناور كونراد مكتب ممثل وشدد

 االقتصادي، بالنظام المرتبطة المشاكل مقاربة الى تهدف ومشاريع بمبادرات الخروج في المؤتمر ونجاح

.تمر لـ"بيت بشأنها المناسبة الحلول وطرح الخارجية والتدخالت االقليمية والتأثيرات الطائفية، وبموضوع

 "المستقبل" بعنوان "لبنان مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية

 
 


