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 الرئيس أمين الجمّيل كلمة
 2015أيار  15افتتاح بيت المستقبل خالل 

 بكفّيا –السرايا 
*** 

 
بعد تغييٍب قسرٍي " بيت المستقبل"يعود . إلى بكفيا، إلى السرايا التاريخية" بيت المستقبل" يعود

التي انطلق  إلى الجذور "بيت المستقبل"يعود . اللبنانية في إحدى مراحل الحرب الحضارة كسوفُ فرضه 
وِقــبلَة  السبعينات، فكان طليعَة مراكز الدراسات واألبحاث في لبنان والشرق األوسط أواسطمنها في 

بعيدًا عن  فالتقى كل األطراف ،فيه وجدوا مساحة حوار تخطت خطوط التماس .وأهِل الحوار خبِ ــنُ ــال
 .ء واليتي الرئاسية وقبلها وَبعدهالغة السالح من أجل الوفاق اللبناني الذي ناضلت لتحقيقه أثنا

 
فارقة في مجتمع أِلَف ممارسَة السياسة من دون اعتبار  عالمةً  "بيت المستقبل"يومها برز 

بيت "ولئال نبقى في موقع الضحية يفتح . والمستقبل معاً  المستقبل، فانتقم منه الماضي والحاضرُ 
االنسان عبر التربية تقدم بمسيرة للمساهمة  والعالم اللبنانيين والعرب كل أمام مجدداً  أبوابه" المستقبل

  .والتنمية والقيم، أي من خالل الحوار الهادف
* * * 

في لبنان أزمة : يستعيد بيت المستقبل دوره الرائد في ظل ظروف لبنانية وعربية مأساوية
وتبدو . ال مستقبلب بال حدود، وأنظمةٌ  بال أفاق، وحروبٌ  وفي العالم العربي ثوراتٌ . وطنية مفتوحة

مختلفون على اهللا واالنسان، . على كل شيء شعوُبــــنا مختلفًة على كل شيء بعدما ظنت أنها متفقةٌ 
باسم التاريخ نلغي الحداثة، وباسم التغيير نلغي . على االنظمة والكيانات، على الهوية ونمط الحياة

لها فرصةً تقرير المصير، ل ى فرصةً ُنعطَ . جذورنا نقتلعاآلخر، وفي العودة إلى الجذور  لغاء إل  فنحوِّ
 .المصير

نحن مدعوون . نحن مدعوون، اليوم قبل الغد، إلى وقف االنحدار اللبناني واالنهيار العربي
وٕاذا كان إيجاد . إلى استعادة قدرنا ومصيرنا بعيدًا عن الحسابات الصغيرة في زمن الصراعات الكبيرة

فلماذا الوقوع في الفخ؟ وما يمنعنا من دم واالرهاب والقتال اليومي، حلول للحروب العربية صعبًا حيث ال
ما يمنع اللبنانيين من حل أزمتهم الوطنية باالحتكام إلى بعدنا؟  وباألجيالرسم مستقبل يليق بنا 

 الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية؟
إن . اسة فقطإن استمرار الشغور الرئاسي بات خطرًا على الجمهورية وليس على مركز الرئ

تعطيل الدستور هو انقالب على النظام، واالنقالب على النظام هو نقض للكيان اللبناني بمساحته 
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. الحقيقية نابجرأة عن نيات معاً  كشفذا نتوجه إلى شركائنا في الوطن لنل. الجغرافية وبصيغته االنسانية
 الءِ و  ط صدقيةَ سقِ انتخاب رئيس يُ  وعدمُ . رئيساً  ننتخبَ إن الوالء للبنان يفرض ان . يكفي مناورات

 . المعطلين
أن يتحول المواطن من مواطن بيقضي  والشرقِ  لبنانَ  خالَص  ظننتُ  ،حتى األمس القريب

والمطلوب  ،كافٍ  غيرُ  لَ سة، أن هذا التحوّ طائفي إلى مواطن دولة، وٕاذ بي أكتشف، مع الحروب المفترِ 
وٕاال كيف . على صورة الشيطان لى صورة اهللا ونتصرفُ قنا علقد ُخلِ . إنساناً  المواطنُ  أن يتحّولَ 

فون ما جرى ويجري في إسرائيل وفلسطين ولبنان وٕايران والعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا صِ ـــتَ 
 )والحبُل على الَجـــرّار( وأفغانستان؟

 عارضةً وتحولت م ،شعبية سياسية فمعارضةً  محاولة التغيير في الشرق األوسط بدأت معارضةً 
 يَّر بين األنظمةِ ــخــوبعد أن كنا نُ . التكفيري االرهابِ  اليوم مرحلةَ  ودخلت ،عسكرية فمعارضةً  أصوليةً 

ما بعدها  بوقاحةٍ  ،العسكرية واالرهاب، البعض يدعوننا اليوم العسكرية والثورات، ثم بين األنظمةِ 
 .وٕارهاِب القاعدة الحوثيين بِ داعش وٕارها وٕارهابِ  نصرةِ ــبين إرهاب ال إلى الخيارِ  ،وقاحة

. تطّرف ما انهما يلتقيان حول استيالدِ  حياناً أرغم الصراع المنفجر بين الشرق والغرب نشعر 
 بتعد االنسانُ الدين يَ  باسمِ . إلى حدِّ اإلباحية ف باسم الحريةرّ ـــيتط الدين، والغربُ  باسم فُ رّ ـــالشرق يتط

اسم الحرية يبتعد االنسان الغربي عن القيم بمفهومها الشرقي عن اهللا بمفهومه الروحاني، وب
وفيما الدين والحرية بريئان من . هنا أصبح الديُن تكفيرًا وهناك أصبحت العلمنُة إلحاداً . التاريخي

انه . ان الشرق والغرب يرفعان شعار الدفاع عن القيم واهللا واالنسان في حروبهما التطرف، الفتٌ 
 .القاتل المقصودُ  االلتباُس 

عن الحلول معًا نبحث تعالوا انطالقًا من هذا الواقع الذي يهدد وجودنا اللبناني والعربي، 
 جدية هذا البحث تكمن في أن يقبل حكامُ . زمات والحروبأل الحقيقية عوض االنزالق المتمادي في ا

لول، ألن الحشعوبه بإشراك النخب العلمية والفكرية في وضع استراتيجية  دول الشرق وقادةُ 
ال تضعها حكومات الغرب امتيازًا، بل مراكز  االستراتيجيات المشاكل التي يتهم بعضنا الغرب بها،

  .الدراسات والتحليل وتتبناها الحكومات
بل  المراوحة الزمنية،في  تبقيهاإن الشعوب ال تعيش على النظريات القومية والفلسفية التي 

، ومن مثلث األمية المراوحة الى الحداثة وجدلية االبداععلى برامج تنقل المجتمع من الجمود و 
، أكان ملكًا أو الشأن الوطني متحرٍك فيان كّل  .والتخلف والعنف إلى مثّلث التربية والتنمية والقيم

 . يوقيه من االرتجال واالعتباطيةفكري  مرتكزحتاج الى رئيسًا أو زعيمًا أو حزبًا، بات ي
لحركة المجتمع بالشراكة مع مراكز  ةالفكري المرجعيات ن يكون أحدَ يطمح أل " بيت المستقبل"إن 

 دَ ـــرفِ أن يَ على  ، باستقاللية فكرية وأكاديمية،إن بيت المستقبل قادر. مماثلة في الشرق األوسط والعالم
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لتتمكن من  والموضوعيةالقوى الحية في الحقل الوطني العام بالمشاريع والدراسات والمعطيات العملية 
السنًة الماضية، " بيت المستقبل"وبعد غياب قسري مرحلي، أقام . الوطني والخارجي أداء دورها

: مؤتمرًا في واشنطن حول موضوع GMF" جيرمان مارشال فاوند"باالشتراك مع المؤسسة األميركية 
يروت كما نّظم هذه السنة مؤتمرًا في ب". بعد العاصفة، الديمقراطية والتنمية في الشرق األوسط"

وسائل االعالم وحرية : "تحت عنوان" كونراد أديناور شتيفتونك"باالشتراك مع المؤسسة األلمانية 
الهوالندية  NEXUS" نكسوس"، وآخر في بكفيا، في هذا المقر الجديد، باالشتراك مع مؤسسة "التعبير
 "هل الفكر المتطرف األوروبي يشهد نهوضًا جديدًا؟: "بعنوان

تدريجًا على الصعيدين طرح مجموعة مبادرات ، يعتزم بيت المستقبل لنشاطلهذا ا كماالً است
 :اللبناني والعربي، أبرزها

مشروع مارشال عقد مؤتمر حول  ، وفي هذا المكان بالذات،أيار 30في قبل نهاية هذا الشهر، : أوالً  •
وب وٕاعادة للعالم العربي يواكب المفاوضات الجارية لوقف الحروب ومصالحة الشعحضاري تنموي 

فيشعر االنسان ". وكلكم مدعوون للمشاركة فيه إلى جانب خبراَء عرٍب ودوليين .بناء البلدان المدمرة
للبناء بدًال من العبث والقتال  معًا، وبروح الشراكة، في لبنان والشرق األوسط أن ال بد العمل

 والتدمير
بديًال عن  لحوار واالعتدال واالنفتاحنشر ثقافة ا حشد النخب اللبنانية والعربية من أجل: ثانياً  •

ولقد سبق أن أطلقت . حقوق االنسان ودور المرأةويستلهم  .اإلرهاب واألصوليات المتعددة المشرب
 .للثورات العربية واألنظمة البديلة" االطار ـــالشرعة "هذا اإلطار  يف
نخبوية تحضير طواقم ت تدريبية لتنظيم دورا بالتعاون مع مراكز لبنانية وعربية ودولية نعتزم: ثالثاً  •

 .الشفافة في إدارة شؤون الدولة والناسالحوكمة جديدة تمارس نهج 

وٕاّني عازم على تخصيص . والتفرغ تستلزم المثابرة واالهتمام طموحة،بيت المستقبل  ورشة
الكتائب  حزبمناعة نني مطمئن الى ا، ال سّيما وأورعايته هذه المسيرةطاقاتي وتجربتي إلطالق و وقتي 

الذي نذرت ما مضى  ،إن حزب الكتائب. واستقرار موقعه ومحورية دوره وثبات مبادئه وانتشار قاعدته
التآلفية أن يجدد نفسه بنفسه في المؤتمر من حياتي في سبيل تألقه، قادر من خالل آليته الديمقراطية 

 والعمل على تطويره، لبناني،وفيما أشارك من موقعي في حماية الكيان ال. اآلتي في حزيران المقبل
بيار الجميل، على الثمانين سنة من النضال في سبيل لبنان العين الساهرة على مسيرة مدرسة  سأبقى

حزب  سيبقى. لبنان العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص. الرسالة، لبنان مساحة الحوار، لبنان الشباب
وسيكون . صخرة صلبةو عن شريف أر عن محاوِ  ثلكل باح العنوان األصيل الكتائب بقيادته المتجددة

 .بيت المستقبل لكل لبنان والعالم


