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ُوِلد ميشال حلو في جنيف عام 1989 ونشأ في سويسرا وفرنسا بعدما هاجرت عائلته بسبب الحرب 
األهلّية اللبنانّية. بعد حيازته درجة الماجيستير في إدارة األعمال من "جامعة الدراسات العليا إلدارة 
األعمال في باريس" (HEC Paris Business School) عام 2013، إنضم حلو إلى شركة "باين آند 

كومبني – الشرق األوسط" (Bain & Company) في دبي وهي رائدة في مجال
االستشارات اإلدارّية. 

عاد حلو عام 2015 إلى بيروت ليتوّلى منصب المدير التنفيذّي ألعرق صحيفة لبنانّية فرنكوفونّية 
"لوريون لوجور" (L’Orient- Le Jour). َعِمَل حلو طوال سّت سنوات على إعادة هيكلة محتوى 

الصحيفة الورقّية وإعداد تصميم رقمّي جديد بهدف تقديم تجربة متكاملة أفضل للقراء مع المحافظة 
على استقاللية المحتوى التحريري ونزاهة هذه المؤسسة التاريخّية الرمزّية. 

في تشرين األّول 2020، أطلق حلو منّصة "لوريان توداي" (L’Orient Today) اإلخبارّية وقّرر خوض 
تجربة تزيد من االنفتاح وتوسيع اُألفق في الّلغة اإلنكليزّية بعد مرور ما يقارب مئة عاٍم على تقديم 

األخبار بالّلغة الفرنسّية.
في شباط 2019، شارك ميشال حلو في إعادة إطالق حزب "الكتلة الوطنّية اللبنانّية" التاريخي مع 

فريق شاب موهوب يسعى إلى تبديل المشهد السياسي الحالي.
ميشال حلو، هو مرشح "الكتلة الوطنّية" اليوم إلى االنتخابات النيابّية لدورة 2022، في قضاء بعبدا.

مرشح على الئحة

ميشال سليم فيليب حلو



• على صعيد الدولة والنظام
- حصر السالح في يد القوى المسّلحة الشرعّية اللبنانّية.

- وضع استراتيجّية دفاعّية تقوم على تسليح نوعي للجيش من المصادر المتاحة كافة.
- تحييد لبنان عن الصراعات اإلقليمّية، واإلقليمّية-الدولّية وتفعيل دبلوماسّية ناشطة تعيد له دوره الريادي، وتعمل على فّك عزلته.

- تطبيق الدستور بما يضمن االنتقال إلى الدولة المدنّية التي تضمن حقوق الجميع بالتساوي.

• على الصعيد المالي
- إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي.

- التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ونشاطاته.
- التحديد المسبق لحجم الخسائر وتوزيعها بطريقة عادلة تتفادى إلى أقصى قدر ممكن المس بأموال المودعين.

- تعديل قانون السّرية المصرفّية.
- توحيد سعر الصرف وتنظيم حركة رؤوس األموال عبر آلّية شّفافة وعادلة للـ"كابيتال كونترول".

• على الصعيد االجتماعي
- توفير التعليم المّجاني اإللزامي وتطوير المدارس الرسمية ودعمها، وإصالح الجامعة اللبنانية بعيدًا من السياسة، مع تمكين 

أساتذتها، ودعم الجامعات الخاصة: الحكمة - فرن الشباك، واألنطونية بعبدا.
- في الصّحة واالستشفاء:

    • تأمين تغطية صّحية شاملة عبر البطاقة الصّحية اإللزامية.
    • دعم المستشفيات الحكومية ووضع برامج متطّورة للنهوض بها: مستشفيات رفيق الحريري الجامعي وبعبدا الجامعي الحكومي 

ودار رعاية المسنين في حمانا.
- إقرار قانون ضمان الشيخوخة والضمان ضد البطالة للجميع.

- إقرار قانون منع تزويج القاصرات والقاصرين وتحديد عمر الـ18 سنة كحد أدنى لسن الزواج، وقانون حّق األم اللبنانّية بمنح
جنسّيتها ألوالدها.

• على الصعيد االقتصادي
- في الصناعة:

    • تطوير المناطق الصناعية القائمة في كل من بعبدا وحمانا وكفرشيما؛ وتوفير البنى التحتية األساسية للشركات بكلفة متدنية. 
- في الزراعة:

    • تطوير قدرات المزارعين عبر تمكينهم وتلبية احتياجاتهم، تطوير وتحديث سوق البيع بالجملة وفتح أسواق خارجية لمنتوجاتهم.
- في السياحة:

    • وضع برامج واقتراح قوانين لتشجيع السياحة البيئية والمحمّيات والمساحات الخضر وتثمين المواقع الطبيعية.
    • الحفاظ على التراث الثقافي وإحياء المواقع الثقافية.

    • تأهيل مواقع التخييم وممارسة الرياضات الخارجّية.

• على الصعيد اإلنمائي والخدماتي
- تقديم اقتراح قانون  الالمركزية اإلدارية والمالية.

- تنويع مصادر الطاقة وتطوير االعتماد على الطاقة البديلة المتجددة، مع إعادة تأهيل المحطات القائمة.
- تعديل الخطة الوطنّية إلدارة الموارد المائّية بما يمنع بناء السدود ويتضّمن تدابير لتحديث شبكة التوزيع، وترشيد االستهالك، 

وحماية المياه من مصادر التلوث.
- إنشاء محطات معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي. 

- إعتماد نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة يرتكز على ترشيد االستهالك، إعادة االستعمال، الفرز من المصدر، إعادة التدوير، 
واستخراج بعض المواد من النفايات.

- في النقل والتنقل:
    • إنشاء شبكة نقل عام داخلية لكل المدن الكبرى وشبكة نقل سريعة تصل المدن الكبرى بسائر المناطق.

    • تحديث النقل العام وتنظيمه وتوفير ممّرات خاصة له، إلى جانب تطوير خطط تجعل المدن اللبنانّية صديقة للمشاة
وللدّراجات الهوائية.

    • تحسين نوعّية الطرق وتأهيلها، ومن ضمنها الخط الدائري لبيروت وخصوًصا طريق دمشق / األوتوستراد العربي.
    • تأهيل شبكة السكك الحديد التي كانت قائمة قبل الحرب، السّيما بين بيروت والبقاع.

- إنشاء مراكز رياضية مجتمعية جديدة، وصيانة المجّمعات الرياضية القائمة.
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