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 الرئيس أميف الجمّيؿ كممة 
 5151أيار  51افتتاح بيت المستقبؿ خالؿ 

 بكفّيا –السرايا 
*** 

 
بعد تغييٍب قسرٍي "بيت المستقبؿ" . يعود " إلى بكفيا، إلى السرايا التاريخيةبيت المستقبؿ" يعود

التي انطمؽ إلى الجذور  "بيت المستقبؿ". يعود المبنانية في إحدى مراحؿ الحرب الحضارة كسوؼُ فرضو 
وِقػػبمَة  السبعينات، فكاف طميعَة مراكز الدراسات واألبحاث في لبناف والشرؽ األوسط أواسطمنيا في 

بعيدًا عف  فالتقى كؿ األطراؼ ،فيو وجدوا مساحة حوار تخطت خطوط التماس .وأىِؿ الحوار خبِ ػػنُ ػػال
 واليتي الرئاسية وقبميا وَبعدىا. لغة السالح مف أجؿ الوفاؽ المبناني الذي ناضمت لتحقيقو أثناء

 
فارقة في مجتمع أِلَؼ ممارسَة السياسة مف دوف اعتبار  عالمةً  "بيت المستقبؿ"يوميا برز 

"بيت والمستقبؿ معًا. ولئال نبقى في موقع الضحية يفتح  المستقبؿ، فانتقـ منو الماضي والحاضرُ 
االنساف عبر التربية تقدـ بمسيرة لممساىمة  والعالـالمبنانييف والعرب  كؿ أماـ مجدداً  أبوابوالمستقبؿ" 

  والتنمية والقيـ، أي مف خالؿ الحوار اليادؼ.
* * * 

يستعيد بيت المستقبؿ دوره الرائد في ظؿ ظروؼ لبنانية وعربية مأساوية: في لبناف أزمة 
 مستقبؿ. وتبدو بال بال حدود، وأنظمةٌ  بال أفاؽ، وحروبٌ  وطنية مفتوحة. وفي العالـ العربي ثوراتٌ 

عمى كؿ شيء. مختمفوف عمى اهلل واالنساف،  شعوُبػػػػنا مختمفًة عمى كؿ شيء بعدما ظنت أنيا متفقةٌ 
عمى االنظمة والكيانات، عمى اليوية ونمط الحياة. باسـ التاريخ نمغي الحداثة، وباسـ التغيير نمغي 

ليا فرصةً تقرير المصير، ل ى فرصةً ُنعطَ جذورنا.  نقتمعاآلخر، وفي العودة إلى الجذور  لغاء ل  فنحوِّ
 المصير.

نحف مدعووف، اليـو قبؿ الغد، إلى وقؼ االنحدار المبناني واالنييار العربي. نحف مدعووف 
ذا كاف إيجاد  إلى استعادة قدرنا ومصيرنا بعيدًا عف الحسابات الصغيرة في زمف الصراعات الكبيرة. وا 

فمماذا الوقوع في الفخ؟ وما يمنعنا مف ـ واالرىاب والقتاؿ اليومي، حموؿ لمحروب العربية صعبًا حيث الد
ما يمنع المبنانييف مف حؿ أزمتيـ الوطنية باالحتكاـ إلى بعدنا؟  وباألجياؿرسـ مستقبؿ يميؽ بنا 

 الدستور وانتخاب رئيس لمجميورية؟
سة فقط. إف إف استمرار الشغور الرئاسي بات خطرًا عمى الجميورية وليس عمى مركز الرئا

تعطيؿ الدستور ىو انقالب عمى النظاـ، واالنقالب عمى النظاـ ىو نقض لمكياف المبناني بمساحتو 
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الحقيقية.  نابجرأة عف نيات معاً  كشؼذا نتوجو إلى شركائنا في الوطف لنالجغرافية وبصيغتو االنسانية. ل
 الءِ و  ط صدقيةَ سقِ انتخاب رئيس يُ  رئيسًا. وعدـُ  ننتخبَ يكفي مناورات. إف الوالء لمبناف يفرض اف 

 . المعطميف
أف يتحوؿ المواطف مف مواطف بيقضي  والشرؽِ  لبنافَ  خالَص  ظننتُ  ،حتى األمس القريب

ذ بي أكتشؼ، مع الحروب المفترِ  والمطموب  ،كاؼٍ  غيرُ  ؿَ سة، أف ىذا التحوّ طائفي إلى مواطف دولة، وا 
ال كيؼ  ى صورة اهلل ونتصرؼُ قنا عمإنسانًا. لقد ُخمِ  المواطفُ  أف يتحّوؿَ  عمى صورة الشيطاف. وا 

يراف والعراؽ وسوريا واليمف والسوداف وليبيا صِ ػػػتَ  فوف ما جرى ويجري في إسرائيؿ وفمسطيف ولبناف وا 
 )والحبُؿ عمى الَجػػػرّار( وأفغانستاف؟

 ارضةً وتحولت مع ،شعبية سياسية فمعارضةً  محاولة التغيير في الشرؽ األوسط بدأت معارضةً 
 يَّر بيف األنظمةِ ػػخػػالتكفيري. وبعد أف كنا نُ  االرىابِ  اليـو مرحمةَ  ودخمت ،عسكرية فمعارضةً  أصوليةً 

ما بعدىا  بوقاحةٍ  ،العسكرية واالرىاب، البعض يدعوننا اليـو العسكرية والثورات، ثـ بيف األنظمةِ 
رىابِ  نصرةِ ػػبيف إرىاب ال إلى الخيارِ  ،وقاحة رىابِ  وا  رىاِب القاعدة الحوثييف داعش وا   .وا 

تطّرؼ ما.  انيما يمتقياف حوؿ استيالدِ  حياناً أرغـ الصراع المنفجر بيف الشرؽ والغرب نشعر 
 بتعد االنسافُ الديف يَ  باسـِ . إلى حدِّ الباحية ؼ باسـ الحريةرّ ػػػيتط الديف، والغربُ  باسـ ؼُ رّ ػػػالشرؽ يتط

سـ الحرية يبتعد االنساف الغربي عف القيـ بمفيوميا الشرقي عف اهلل بمفيومو الروحاني، وبا
وفيما الديف والحرية بريئاف مف ىنا أصبح الديُف تكفيرًا وىناؾ أصبحت العممنُة إلحادًا. التاريخي. 

اف الشرؽ والغرب يرفعاف شعار الدفاع عف القيـ واهلل واالنساف في حروبيما. انو  التطرؼ، الفتٌ 
 القاتؿ. المقصودُ  االلتباُس 

عف الحموؿ معًا نبحث تعالوا انطالقًا مف ىذا الواقع الذي ييدد وجودنا المبناني والعربي، 
 جدية ىذا البحث تكمف في أف يقبؿ حكاـُ زمات والحروب. أل الحقيقية عوض االنزالؽ المتمادي في ا

موؿ، ألف الحشعوبو بإشراؾ النخب العممية والفكرية في وضع استراتيجية  دوؿ الشرؽ وقادةُ 
ال تضعيا حكومات الغرب امتيازًا، بؿ مراكز  االستراتيجيات المشاكؿ التي يتيـ بعضنا الغرب بيا،

  الدراسات والتحميؿ وتتبناىا الحكومات.
بؿ  المراوحة الزمنية،في  تبقيياإف الشعوب ال تعيش عمى النظريات القومية والفمسفية التي 

، ومف مثمث األمية المراوحة الى الحداثة وجدلية االبداععمى برامج تنقؿ المجتمع مف الجمود و 
، أكاف ممكًا أو الشأف الوطني متحرٍؾ فياف كّؿ  والتخمؼ والعنؼ إلى مثّمث التربية والتنمية والقيـ.

 يوقيو مف االرتجاؿ واالعتباطية. فكري  مرتكزحتاج الى رئيسًا أو زعيمًا أو حزبًا، بات ي
لحركة المجتمع بالشراكة مع مراكز  ةالفكري المرجعيات ف يكوف أحدَ يطمح أل إف "بيت المستقبؿ" 

 دَ ػػػرفِ أف يَ عمى  ، باستقاللية فكرية وأكاديمية،مماثمة في الشرؽ األوسط والعالـ. إف بيت المستقبؿ قادر
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لتتمكف مف  والموضوعيةالقوى الحية في الحقؿ الوطني العاـ بالمشاريع والدراسات والمعطيات العممية 
. وبعد غياب قسري مرحمي، أقاـ "بيت المستقبؿ" السنًة الماضية، الوطني والخارجي أداء دورىا

مؤتمرًا في واشنطف حوؿ موضوع:  GMFباالشتراؾ مع المؤسسة األميركية "جيرماف مارشاؿ فاوند" 
يروت "بعد العاصفة، الديمقراطية والتنمية في الشرؽ األوسط". كما نّظـ ىذه السنة مؤتمرًا في ب

باالشتراؾ مع المؤسسة األلمانية "كونراد أديناور شتيفتونؾ" تحت عنواف: "وسائؿ االعالـ وحرية 
اليوالندية  NEXUSالتعبير"، وآخر في بكفيا، في ىذا المقر الجديد، باالشتراؾ مع مؤسسة "نكسوس" 

 بعنواف: "ىؿ الفكر المتطرؼ األوروبي يشيد نيوضًا جديدًا؟"
تدريجًا عمى الصعيديف طرح مجموعة مبادرات ، يعتـز بيت المستقبؿ لنشاطليذا ا كماالً است

 :المبناني والعربي، أبرزىا

  :مشروع مارشاؿ عقد مؤتمر حوؿ  ، وفي ىذا المكاف بالذات،أيار 01في قبؿ نياية ىذا الشير، أواًل
عادة لمعالـ العربي يواكب المفاوضات الجارية لوقؼ الحروب ومصالحة الشعحضاري تنموي  وب وا 

وكمكـ مدعووف لممشاركة فيو إلى جانب خبراَء عرٍب ودولييف". فيشعر االنساف  بناء البمداف المدمرة.
لمبناء بداًل مف العبث والقتاؿ  معًا، وبروح الشراكة، في لبناف والشرؽ األوسط أف ال بد العمؿ

 والتدمير
  :بدياًل عف  لحوار واالعتداؿ واالنفتاحنشر ثقافة ا حشد النخب المبنانية والعربية مف أجؿثانيًا

حقوؽ االنساف ودور المرأة. ولقد سبؽ أف أطمقت ويستميـ  الرىاب واألصوليات المتعددة المشرب.
 " لمثورات العربية واألنظمة البديمة.االطار ػػػالشرعة ىذا الطار " يف
  :نخبوية تحضير طواقـ ت تدريبية لتنظيـ دورا بالتعاوف مع مراكز لبنانية وعربية ودولية نعتـزثالثًا

 .الشفافة في إدارة شؤوف الدولة والناسالحوكمة جديدة تمارس نيج 

ّني عاـز عمى تخصيص . والتفرغ تستمـز المثابرة واالىتماـ طموحة،بيت المستقبؿ  ورشة وا 
الكتائب  حزبمناعة نني مطمئف الى ا، ال سّيما وأورعايتي ىذه المسيرةطاقاتي وتجربتي لطالؽ و وقتي 

الذي نذرت ما مضى  ،. إف حزب الكتائبواستقرار موقعو ومحورية دوره وثبات مبادئو وانتشار قاعدتو
التآلفية أف يجدد نفسو بنفسو في المؤتمر مف حياتي في سبيؿ تألقو، قادر مف خالؿ آليتو الديمقراطية 

 والعمؿ عمى تطويره، مبناني،وفيما أشارؾ مف موقعي في حماية الكياف الاآلتي في حزيراف المقبؿ. 
بيار الجميؿ، عمى الثمانيف سنة مف النضاؿ في سبيؿ لبناف العيف الساىرة عمى مسيرة مدرسة  سأبقى

حزب  سيبقىلبناف العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص. الرسالة، لبناف مساحة الحوار، لبناف الشباب. 
وسيكوف . صخرة صمبةو عف شريؼ أر عف محاوِ  ثلكؿ باح العنواف األصيؿ الكتائب بقيادتو المتجددة

 بيت المستقبؿ لكؿ لبناف والعالـ.


