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الرؤية

املؤسسة هي املكان الذي يقصده اللبنانيون إليجاد حلول للتحديات الحقيقيّة التي 
يواجهها البلد وللتحاور بشأنها. هو منرب للفكر والبحث الحّر امللتزم �عالجة مسائل 

دقيقة بطريقة صارمة وشاملة بغية إعطاء حلول للمشاكل السياسيّة واالجت�عيّة 
املزمنة التي تتخبّط فيها الحكومة اللبنانيّة واملجتمع اللبناّ�. 

الرسالة

تسخ¬ إمكانيّات لبنان وخلق مسارات تهدف إىل بناء دولة ومجتمع ناجح§ نجاًحا 
فريًدا من خالل وضع سياسات إبداعيّة وعرب قيادة األجيال الصاعدة وتدريبها 

وإرشادها.  

ربط اللبناني§ املقيم§ باملغرتب§ الستنباط حلول للتحديّات الحقيقيّة التي يواجهها 
وطنهم، ويف الوقت عينه إنشاء شبكة من األجيال امللتزمة بالعمل مًعا يف سبيل 

لبنان املستقبل. 

املنهجيّة

أبحاث يف القانون والسياسة
• تطوير رأس املال البرشي إلجرائها

• تطوير نوعية العمل ذي الجودة العالية
• التواصل مع طالّب الجامعات محليًا ودوليًا

تنمية املوارد البرشيّة

• برنامج صيفّي لقادة املجتمع والقادة السياسي§ املستقبلي§

• مركز إقليمّي لتطوير الدور الريادي للمرأة يف القانون والسياسة واملجتمع

إنشاء منرب قيادي للسياسة الوطنية

• بالرشاكة مع منظّ�ت أخرى

• تقنيات التحليل املشرتك للقرارات

• فهم الشبكات الدوليّة واالستفادة منها

• تحس§ وضع املرأة يف الحياة العامة 

مواضيع النقاش

• القضايا الدستوريّة

• النزاهة العامة

• التعليم العايل

• الصّحة العامة والبيئة

• استع�ل وسائل التواصل االجت�عي والتقنيات الجديدة يف حوار السياسات
 

   

 

EMIL - مؤسسة الياس مخيرب

الياس سم� مخيرب

ُولد الياس مخيرب يف بيت مري بتاريخ ٢٨ شباط ١٩٦٨. تلّقى علومه 

االبتدائيّة والتكميليّة يف مدرسة الليسه الفرنسيّة يف ب¬وت قبل أن 

يُضطّر إىل مغادرة البلد بسبب الحرب وإك�ل تحصيله العلمّي يف 

فرنسا حيث حاز عىل شهادة البكالوريا يف العام ١٩٨٦. التحق بجامعة 

جنيف لدراسة العلوم السياسيّة واالقتصاد قبل االنتقال إىل الواليات املتحدة األمريكيّة 

ليتخصص يف الشؤون الحكوميّة يف كليّة وليام وماري يف فرجينيا التي تخّرج منها يف 

العام ١٩٩١. كان الياس مخيرب طوال هذه السنوات ناشطًا سياسيًا ناضل من أجل 

حريّة لبنان واستقالله وشارك يف العديد من منظّ�ت املجتمع املد� واملنظّ�ت 

الشبابيّة التي كانت تشاركه الرؤية ذاتها. 

عاد إىل لبنان عند انتهاء الحرب يف العام ١٩٩١ والتحق بكليّة الحقوق يف جامعة 

القّديس يوسف. وبعد أن انتسب إىل نقابة املحام§ يف ب¬وت، أّسس مكتب محاماة 

ورافق عّم والده املرحوم الدكتور ألب¬ مخيرب يف حملتيه االنتخابيّت§ األخ¬ت§ يف العام 

١٩٩٦ والعام ٢٠٠٠. وبعد وفاة الدكتور ألب¬ مخيرب يف العام ٢٠٠٢، ترّشح الياس 

كمرّشح مستقّل يف انتخابات العام ٢٠٠٥ وخاض انتخابات ٢٠٠٩ بشجاعة مع رفاقه 

املرّشح§ من ١٤ آذار حاصًدا ٤٤٢٩٧ صوتًا. 

كان الياس مفّكرًا سياسيًا مستقالً قريبًا من حركة ١٤ آذار. وقد خاض بكرامة عالية 

معركته الثانية مع مرض أخذ حياته الدنيويّة بتاريخ ١٧ آب ٢٠١٧. تاركاً وراءه الكث¬ 

من املؤيّدين واألصدقاء الذين سيحملون شعلة مبادئه القاâة عىل لبنان حّر، سيّد 

ودãقراطّي.

لبنان الوطن الذي عاش ومات ألجله، لبنان الذي سيبقى أرض الثقافة والحوار املفتوح

لكّل أبنائه.


