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كرسي رامي مخزومي لحىكمة الشركات في الجامعة األميركية في بيروت تقّدم 
 محاضرتها األولى وتطلق كتابًا عه الراحل الشاب

كشعٙ سايٙ فإاد اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد ٔعذ كهٛخ عهًٛبٌ انعهٛبٌ الداسح األعًبل فٙ د
فٙ انكهٛخ، ئنٗ يحبضشح ْٙ األٔنٗ فٙ عهغهخ يحبضشاد انكشعٙ  يخضٔيٙ نحٕكًخ انششكبد،

رششٍٚ األٔل اندبس٘ عُذ انغبدعخ يغبًء فٙ لبعخ يحبضشاد  53انًزكٕسح، ٔرنك ٕٚو األسثعبء 
 انًعًبس٘ فٙ انكهٛخ. ٔعٛزى فٙ انًُبعجخ اطالق كزبة عٍ عٛشح حٛبح انشاحم سايٙ يخضٔيٙ.

ضا ثبسخش، انزٙ شبسكذ ثزأعٛظ ششكخ "كبسرٛكب كبثٛزبل"، ْٔٙ ٔعزهمٙ انًحبضشح ثبالَكهٛضٚخ  رٛشٚ
ٔانًعهٕو أٌ ششكخ "كبسرٛكب كبثٛزبل" ْٙ ششكخ ثذٚهخ الداسح انًٕخٕداد  يذٚشرٓب االداسٚخ انشئٛغٛخ.

 رٓزى حكشًا ثبألعٕاق انُبشئخ ٔرزبثع اعزشارٛدٛخ "انًهكٛخ انُشطخ" فٙ األعٕاق انًغّدهخ.

يإعغخ انزًٕٚم ائشح االعزشبسٚخ نحٕكًخ انششكبد ٔأعٕاق سأط انًبل فٙ ٔكبَذ ثبسخش لذ أعغذ انذ
ٔرٕنذ يُصت أٔل سئٛغخ نٓب  4006فٙ انعبو (، أحذ أعضبء يدًٕعخ انجُك انذٔنٙ، IFCانذٔنٛخ )

 . ْٔٙ عضٕ فٙ يدهظ انعاللبد انخبسخٛخ.4002حزٗ انعبو 

ألعًبل، ٔعزعزًذ عهٗ خجشرٓب كًذافعخ ٔعززُبٔل انًحبضشح االسرجبطبد ثٍٛ حٕكًخ انششكبد ٔثمبفخ ا
عٍ حٕكًخ انششكبد، ٔكًًبسعخ نٓب، ٔكًغزثًشح شٓذد رطٕس حٕكًخ انششكبد انذٔنٛخ. ٔعززُبٔل 
ردبسثٓب انحذٚثخ فٙ األعٕاق انُبشئخ، ٔعزمذو يالحظبد، ٔرعشض اردبْبد ٔدسٔعًب يغزخهصخ يٍ 

 عًم انششكبد االلهًٛٛخ ٔيٍ يذسائٓب.

انٕٛو رارّ فٙ انكهٛخ، حفهخ الطالق كزبة "سحهخ يذٚش رُفٛز٘ سئٛغٙ"، ْٕٔ عٛشح  أٚضُب فٙ عزمبو ٔ
يغزمهخ نهشاحم سايٙ فإاد يخضٔيٙ، انز٘ رحًم انكشعٙ اعًّ ٔانز٘ كبٌ سئٛغًب ٔيذٚشًا رُفٛزًٚب نششكخ 

 عبيًب. 55 ُٚبْض "فٕٛرشش ثبٚت اَذعزشٚض" ٔرٕفٙ عٍ عًش
 

يُز ٔالدرّ فٙ انشٚبض فٙ انًًهكخ بح سايٙ يخضٔيٙ ٔ يُدضارّ ٔلذ أّنف انكزبة، انز٘ ٚغشد عٛشح حٛ
اعزبر اداسح االعًبل عزٛفٍ عَٕغُٕٛ ٔانصحفٛخ ، 4033َٛغبٌ  45انعشثٛخ انغعٕدٚخ حزٗ ٔفبرّ فٙ 

انغبثمخ فٙ خشٚذح فبُُٚشبل ربًٚض خبكهٍٛ يٕس. كًب ٚغطٙ انكزبة يدشٚبد انعبو انز٘ رهٗ ٔفبرّ ٔاطالق 
 اعًّ نزخهٛذ ركشاِ. ٔاعزغشق خًع يبدرّ ٔاعذادِ عبيُب كبياُل. يششٔعُب  رحًم 53

 
صفحخ ٔٚحٕ٘ يمبثالد يع عجعٍٛ فشدًا يٍ أفشاد عبئهخ انشاحم، ٔيٍ أصذلبئّ  444ٔٚمع انكزبة فٙ 

ٔصيالئّ ٔانًزعبيهٍٛ يعّ انزٍٚ عشفِٕ عٍ كثت. ْٕٔ يٍ يُشٕساد  يدًٕعخ "فٕٛرشش غشٔة" فٙ 



رششٍٚ  53ثًُبعجخ انزكشٖ انخبيغخ ٔانثالثٍٛ نًٛالد انشاحم، ٔانزٙ رمع فٙ طجعخ رزكبسٚخ يحذٔدح 
 يٕلع أيبصٌٔ االنكزشَٔٙ.  ٔعزكٌٕ يزٕفشح عجشاألٔل. ٔعزصذس طجعخ نهعًٕو فٙ َٓبٚخ انعبو اندبس٘ 

ٔانًذٚش انًغزمم  ٔلبل انذكزٕس َبصش انغعٛذ٘، كجٛش االلزصبدٍٚٛ انغبثك فٙ يشكض دثٙ انذٔنٙ انًبنٙ
نششكخ "فٕٛرشش ثبٚت اَذعزشٚض"5 "نمذ خّغذ سايٙ آيبل ٔطًٕحبد خٛم يٍ أصحبة  ش انزُفٛز٘ غٛ

 انًجبدسح انشجبة فٙ ثُبء ششق أٔعط خذٚذ".
 

ٔرحزٕ٘ يمذيخ انكزبة عهٗ كهًخ عٍ انشاحم ثمهى ٔانذِ فإاد يخضٔيٙ، انًذٚش انزُفٛز٘ األعهٗ ٔسئٛظ 
 ذح يٙ يخضٔيٙ، سئٛغخ يإعغخ يخضٔيٙ.يدًٕعخ "فٕٛرشش غشٔة"، ٔكهًخ نٕانذرّ انغٛ

 
فإاد    سايٙ   كشعٙٔفٙ خبرًخ انكزبة، ٚمٕل انذكزٕس عبصى صفٙ انذٍٚ، انًششف ثبنٕكبنخ عهٗ "

نحٕكًخ انششكبد" فٙ كهٛخ انعهٛبٌ إلداسح األعًبل فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد5    يخضٔيٙ
أٌ ركٌٕ لذ لبثهزّ. ٚكفٛك أٌ رغًع أْهّ  "ثايكبَك أٌ رغزًذ االنٓبو يٍ سايٙ يخضٔيٙ يٍ دٌٔ

ٔيعبسفّ  ٔيٍ عًهٕا يعّ ٚزكهًٌٕ ثشغف فبئك عٍ سؤٚبِ، ٔٚكفٛك أٌ رمشأ عٍ اَدبصارّ انًزعذدح 
 انزٕخٓبد فٙ حٛبرّ انمصٛشح، حزٗ رُزبثك انشغجخ ثحًم يٛشاثّ نُشش أسٚدّ". 

 
 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   رعزًذ انُظبو انزعهًٛٙٔ   3311انعبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيعخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٛى انعبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رعهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   بيعخ حبنًٛباند
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   640    فّٛ   ٚضى يغزشف
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