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  ."سراٌا بكفٌا التً تحولت "بٌت المستقبل

 هالة حمصً

 5102أٌار  15جرٌدة النهار 

اللٌلة ٌضًء "بٌت المستقبل" انواره، وٌستعٌد وهج الشباب فً اربعٌنه. فً سراٌا 
ٌتجالس عشرات المدعوٌن فً عشاء بكفٌا، تنفتح االبواب على مقره الجدٌد، حٌث 

احتفالً فً الثامنة والنصف مساء، احتفاء بالتدشٌن. صفحة جدٌدة من تارٌخ مؤسسة 
ر مقرها، 0792عاما فً بداٌة الحرب اللبنانٌة العام  01انطلقت قبل  ٌُدمَّ ، قبل ان "

ٌُحَرق، وَتغرق هً فً ركود". "الٌوم، نطلق مشروعا مستقبلٌا من مكان تارٌخً  و
ٌعّبر عن االستمرار. نطلق ساحة ومساحة لتالق فكري ثقافً حواري حول مختلف 

قضاٌا المنطقة ومشاكلها"، هذا ما أعلنه سام منسى احد المعنٌٌن باعادة اطالق 
 .المؤسسة
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إحٌاء "البٌت" عّن على البال طوٌال، وقد تخمرت فكرته قبل عامٌن. فً كانون االول 
، ٌقول منسى "ؤسسة واهدافها، عبر اعادة اطالقها، "كّونا رؤٌة لدور الم5102

لـ"النهار". تلك الرؤٌة امكن بلورتها فً مؤتمر نظمه "بٌت المستقبل" مع المؤسسة 
االمٌركٌة العرٌقة لالبحاث "جٌرمان مارشال فوند" فً واشنطن. وكان العنوان: "ما 

ا بهدف ٌدل على بعد العاصفة، دٌموقراطٌة وتنمٌة فً شرق اوسط جدٌد". "لقد بدأن
رؤٌة المؤسسة ان تكون مساحة حوار وتالق لكل االفرقاء، اللبنانٌٌن والعرب، بغٌة 

 ."التفكٌر معا فً مستقبل المنطقة

منطقة عربٌة "مضطربة"، وضع "استثنائً"، "غٌر مسبوق"، و"ربٌع عربً  ."زلزال"

لٌمٌا ومحلٌا، فً هذا تحّول نزفا مستمرا فً اكثر من دولة". "قلنا ان الضرورة ملحة، اق
الظرف غٌر العادي، ان ٌكون هناك مكان ٌتمتع بخبرة طوٌلة، وكان رائدا عند انشائه 

... المبادرة تقتضً اًذا أن تستعٌد المؤسسة دورها ومكانتها فً الساحة 0792العام 

البحثٌة والفكرٌة. وهذه المرة، ستركز على ان ٌشمل، لٌس لبنان وهمومه فحسب، انما 
هموم المنطقة، انطالقا من االقتناع بان لبنان ال ٌمكن ان ٌستقر من دون  اٌضا

 ."المنطقة

فً التطلعات الرؤٌوٌة، ثالثة برامج رئٌسٌة: مشروع مارشال العربً، مشروع الحوار 
الدولً، ومشروع دراسات التدخالت الدولٌة. وٌشرح منسى: "مشروع مارشال 

ٌحتاج الى شركات دولٌة تتجاوز التفكٌر القدٌم العربً، اي النهوض بلبنان والمنطقة، 
والسائد عن العالقة بٌن القوي والضعٌف الى عالقات مبنٌة على شركة، ولٌس على 
ابوة او وصاٌة، لالفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فً الدول المتقدمة، واشراك 

 ."الطاقات المحلٌة فٌها

دٌان" فً صلب عمل مركز الحوار الدولً، تشجٌع التالقً والفهم بٌن الثقافات واال"

"من اجل مناقشة النزاعات والمشاكل فً جو منفتح". وٌقول منسى: "ما ٌمٌز لبنان هو 
انه ال ٌزال ٌتٌح مساحة حوار وافكار جدٌدة ال تتوافر فً معظم الدول العربٌة". وفً 

ه مرتبط ارتباطا وثٌقا دراسات التدخالت الدولٌة، الخبرة اللبنانٌة قدٌمة، "والمراد تحقٌق
 ."بمشاكل لبنان والمنطقة

لـ"البٌت" رمزٌة عمٌقة. البداٌات كانت فً النقاش، حٌث المقر القدٌم. للعارفٌن، "كان 
مركز توثٌق اول من نوعه فً الشرق االوسط، وضّم آنذاك مكتبة متخصصة. لكن كل 

مضاعف لما ٌكتنزه شًء احترق خالل الحرب". وباالنتقال الى سراٌا بكفٌا، الدفع 
المقر الجدٌد من دالالت. "هذا المكان التارٌخً ٌرمز الى الالانقطاع واالستمرار". 

ٌقول منسى. واكثر من ذلك، ٌتركز حالٌا العمل على "رؤٌة حدٌثة ومتطورة للمقر تأخذ 
فً االعتبار التطور التكنولوجً وتدفق المعلومات والمكننة. سٌكون المقر مساحة 

ها الطالب والباحثون واالكادٌمٌون، وتضع فً تصرفهم قواعد معلومات ٌستفٌد من
 ."رقمٌة ومكتبة الكترونٌة، الى اقامة نشاطات تشمل مختلف المجاالت

 


