
حاضر في بيت المستقبل: لتمرين الذات على  NEXUS مؤسس معهد
 الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات مختلفة 

  15:04الساعة  2015نيسان  28الثالثاء 

 استضاف بيت المستقبل، في بكفيا، مؤسس ومدير معهد ناكسيس الدولي -وطنية 
NEXUS  باالنكليزية بعنوان "ثقافة أم حضارة، عودة روب ريمن الذي ألقى محاضرة

التطرف السياسي في القرن الواحد والعشرين؟"، بمشاركة النائب الدكتور فريد الخازن، 
سفيرة اإلتحاد األوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، ممثل مؤسسة كونراد اديناور في 

ض طبارة، السفيرة ميشلين لبنان بيتر رميليه، النائب السابق مصباح األحدب، السفير ريا
 .ابي سمرا، وحشد من أهل السياسة والثقافة. وأدار اللقاء الدكتور حسن منيمنة

 
 منسى 

بداية القى سام منسى كلمة باسم "بيت المستقبل" اشار فيها الى التعاون بين "بيت 
المستقبل" ومعهد ناكسيس الدولي، معلنا عن "تنظيم المؤتمر السنوي األول لبيت 

 . "ستقبل في شهر ايار المقبلالم
 

 ريمن
وعرض روب ريمن األحداث التي تشهدها المنطقة، والممارسات التي ترتكب على يد 

تنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا (داعش)، وما تشكله من تحد صارخ للقيم 
تشهد اإلنسانية، الفتا الى "ارتدادات هذا النهج األصولي في القارة األوروبية التي 

بدورها استهدافا للقيم االنسانية ولو بوتيرة أقل حدة. كما عرض كل الفرضيات التي 
تكمن وراء عودة التطرف من الباب الواسع ومنها الظروف االقتصادية واالجتماعية 

 .والضغوط الثقافية
 

واعتبر ريمن ان المسألة ليست صدام حضارات كما تنبأ صامويل هانينغتون، بل هي 
قافات الثالث التي عددها وهي األصولية الدينية، والشعبوية اإلستهالكية، صدام الث

والعلماوية. وأشار الى اربع سمات مشتركة لهذه الثقافات تشكل مجتمعة الدافع لمواجهة 
الحضارة، وهي انكارها لطبيعة اإلنسان، ولحرية اإلنسان ولالمتياز الذي يسعى اليه 

 .اإلنسان ولقواعد الحياة
 

عن قواعد الحياة وهي القيم والحب والصداقة والحرية والحقيقة والجمال  وتحدث
قراءة سبينوزا بهذا الخصوص وخالصتها ان كل عمل ممتاز "والعدالة، مستندا الى 

  ."صعب وفريد
 



ولفت الى ان هذه الثقافات الثالث تتفق على "تطوير اإلنسان يكون من خالل القضاء 
ة لديه، والقضاء على حب التفوق لديه، وهذا سلوك على حريته وتنمية روح الطاع

 ."يعارض الطبيعة البشرية وحرية اإلنسان وقواعد الحياة
 

وشدد ريمن على اهمية الكرامة األنسانية التي هي بمثابة الروح لدى الناس، داعيا الى 
 "تمرين الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات مختلفة" محذرا من

"الوضع الراهن الذي يعمل على اقصاء النخبة الفكرية والثقافية من المجتمع، وتمكين 
نخبة بديلة هي جماعة المال والسلطة واإلعالم، واألقوى فيها هو من يملك أكثر". 
وراهن على دور بيت المستقبل كحاجة للمستقبل في إنشاء النخب الفكرية والثقافية 

 .والمجتمعية

 

 حاَضَر في "بيت المستقبل": إقصاء النخبة وتمكين جماعة المال والسلطة واإلعالمروب ريمن 

 6صفحة  2015نيسان  29جريدة النهار االربعاء 

ومديره روب ريمن  NEXUS استضاف "بيت المستقبل" في بكفيا مؤسس معهد ناكسيس الدولي
في القرن الحادي  الذي ألقى محاضرة بعنوان: "ثقافة أم حضارة، عودة التطرف السياسي

 ."!والعشرين

اللقاء الذي انعقد باللغة اإلنكليزية، شارك فيه النائب الدكتور فريد الخازن، سفيرة االتحاد األوروبي 
كونراد أديناور" في لبنان بيتر رميليه، النائب السابق "في لبنان أنجلينا أيخهورست، ممثل مؤسسة 

رة ميشلين أبي سمرا، وأدار اللقاء الدكتور حسن مصباح األحدب، السفير رياض طبارة، والسفي
 .منيمنة

وألقى سام منسى كلمة باسم "بيت المستقبل"، وقال: "هذا النشاط هو األول في هذا المكان، والثالث 
لبيت المستقبل بعد غياب طويل جراء الحرب الرهيبة التي عصفت بلبنان. النشاط األول كان في 

ابريال األشرفية، وهذا اللقاء يشكل الخطوة اآلذنة بافتتاح المركز واشنطن، والثاني في فندق لوغ
 .رسمياً". وأعلن تنظيم المؤتمر السنوي األول لـ"بيت المستقبل" في أيار المقبل

واعتبر ريمن أن المسألة ليست صدام حضارات كما تنبأ صامويل هانينغتون، بل هي صدام الثقافات 
لشعبوية االستهالكية، والعلماوية. واستفاض في الحديث عن الثالث وهي األصولية الدينية، وا

سمات مشتركة لهذه الثقافات تشكل مجتمعة الدافع لمواجهة الحضارة، وهي  4العلماوية. وأشار إلى 
إنكارها لطبيعة اإلنسان، ولحريته ولالمتياز الذي يسعى إليه اإلنسان ولقواعد الحياة. وتحدث عن 

والحب والصداقة والحرية والحقيقة والجمال والعدالة، مستنداً إلى قراءة قواعد الحياة وهي القيم 
 .سبينوزا بهذا الخصوص، وخالصتها أن كل عمل ممتاز صعب وفريد

واعتبر أن هذه الثقافات الثالث تتفق على أن تطوير اإلنسان يكون من خالل القضاء على حريته 
تفوق لديه، وهذا سلوك يعارض الطبيعة البشرية وتنمية روح الطاعة لديه، كما والقضاء على حب ال

 .وحرية اإلنسان وقواعد الحياة



وشدد المحاضر على أهمية الكرامة اإلنسانية التي هي بمثابة الروح لدى الناس، داعياً إلى تمرين 
 .الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات مختلفة

لى إقصاء النخبة الفكرية والثقافية من المجتمع، وتمكين نخبة وحذر من الوضع الراهن الذي يعمل ع
 بديلة هي جماعة المال والسلطة واإلعالم، واألقوى فيها هو من يملك أكثر

 
 
 
 

بيت المستقبل يتابع نشاطه البحثي والحواري :مؤسس ومدير معهد ناكسيس الدولي 
 يحذر من اقصاء النخبة الفكرية والثقافية من المجتمع

 
 

روب  NEXUS ستضاف بيت المستقبل في بكفيا مؤسس ومدير معهد ناكسيس الدولي 
ريمن الذي ألقى محاضرة حوارية بعنوان:"ثقافة أم حضارة، عودة التطرف السياسي في 

 القرن الواحد والعشرين؟"

 

اللقاء الذي انعقد باللغة االنكليزية وتخلله تفاعل ومداخالت من المشاركين باللغات 
النائب الدكتور فريد الخازن،  العربي والفرنسي واالنكليزي، شارك فيه الثالث،

وسفيرة اإلتحاد األوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، وممثل مؤسسة كونراد 
اديناور في لبنان بيتر رميليه، والنائب السابق مصباح األحدب، والسفير رياض 

لديبلوماسية والثقافة. وأدار وحشد من أهل ا طبارة، والسفيرة ميشلين ابي سمرا،  
 اللقاء الدكتور حسن منيمنة.

 

 منسى

بداية تطلع سام منسى الذي ألقى كلمة باسم "بيت المستقبل"، الى مستقبل واعد 
للتعاون بين "بيت المستقبل" ومعهد ناكسيس الدولي وقال:" هذا النشاط هو األول في 

ل جراء الحرب الرهيبة التي هذا المكان، والثالث لبيت المستقبل بعد غياب طوي
عصف بلبنان. النشاط األول كان في واشنطن، والثاني في فندق لوغابريال 

األشرفيه، وهذا اللقاء يشكل الخطوة اآلذنة بافتتاح المركز رسميا . واعلن عن تنظيم 
 المؤتمر السنوي األول لبيت المستقبل في شهر ايار المقبل . 



 

 ريمن

روب ريمن األحداث التي تشهدها المنطقة، والممارسات وعالج المحاضر الدكتور 
الدولة االسالمية في العراق وسوريا (داعش)، وما تشكله  التي ترتكب على يد تنظيم

 من تحٍد صارخ للقيم اإلنسانية.

 

وتطرق الباحث الى ارتدادات هذا النهج األصولي في القارة األوروبية التي تشهد 
 نسانية ولو بوتيرة أقل حّدة.بدورها استهدافاً للقيم اال

 

واستعرض المحاضر كل الفرضيات التي تكمن وراء عودة التطرف من الباب 
 الواسع ومنها الظروف االقتصادية واالجتماعية والضغوط الثقافية.

 

 كما عالج سلة من التساؤالت وأدرجها ضمن السياق التالي:

الخطأ في التقييم هل ما يشهده العالم من عودة للتطرف يندرج في إطار 
السابق الذي افترض أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد حققت إحياء 

 للقيم التنويرية، وهل تفرض الوقائع الخطيرة إعادة النظر بهذا التقييم؟

الى أي مدى يمكن اعتبار التماهي الفكري بين الطروح التعسفية في العالم العربي 
ل ردة الفعل الدفاعية، أم هو انعكاس لشروخ أعمق في وأوروبا على السواء من قبي

 ثقافتنا العالمية المشتركة؟

واعتبر ريمن ان المسألة ليست صدام حضارات كما تنبأ صامويل هانينغتون، بل هي 
صدام الثقافات الثالث التي عددها وهي األصولية الدينية، والشعبوية اإلستهالكية، 

عن العلماوية. وأشار الى اربع سمات مشتركة والعلماوية. واستفاض في الحديث 
لهذه الثقافات تشكل مجتمعة الدافع لمواجهة الحضارة، وهي انكارها لطبيعة اإلنسان، 

 ولحرية اإلنسان ولإلمتياز الذي يسعى اليه اإلنسان ولقواعد الحياة.



وتحدث باسهاب عن قواعد الحياة وهي القيم والحب والصداقة والحرية والحقيقة 
ان كل  لجمال والعدالة، مستنداً الى قراءة سبينوزا بهذا الخصوص وخالصتها وا

  عمل ممتاز صعب وفريد. 

واعتبر ان هذه الثقافات الثالث تتفق على أن تطوير اإلنسان يكون من خالل القضاء 
على حريته وتنمية روح الطاعة لديه، كما والقضاء على حب التفوق لديه، وهذا 

 عة البشرية وحرية اإلنسان وقواعد الحياة.سلوك يعارض الطبي

وشدد المحاضر على اهمية الكرامة األنسانية التي هي بمثابة الروح لدى الناس، 
داعياً الى تمرين الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات 

 مختلفة.

ة من وحذر من الوضع الراهن الذي يعمل على اقصاء النخبة الفكرية والثقافي
المجتمع، وتمكين نخبة بديلة هي جماعة المال والسلطة واإلعالم، واألقوى فيها هو 

 من يملك أكثر.

وراهن على دور بيت المستقبل كحاجة للمستقبل في إنشاء النخب الفكرية والثقافية 
 والمجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 » بيت المستقبل«روب ريمن يحاضر في   
 13صفحة  - 2015نيسان  29األربعاء جريدة المستقبل 

 
   
 

روب ريمن الذي  NEXUSاستضاف بيت المستقبل في بكفيا، مؤسس ومدير معهد ناكسيس الدولي 
، في «ثقافة أم حضارة، عودة التطرف السياسي في القرن الواحد والعشرين؟«ألقى محاضرة، بعنوان 

حضور النائب فريد الخازن، سفيرة اإلتحاد األوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، النائب السابق 
ؤسسة كونراد اديناور في مصباح األحدب، السفير رياض طبارة، السفيرة ميشلين ابي سمرا، ممثل م

 لبنان بيتر رميليه، وفاعليات.
 

تنظيم «اعلن فيها عن « بيت المستقبل«وبعد ترحيب من حسن منيمنة، القى سام منسى كلمة باسم 
 «.المؤتمر السنوي األول لبيت المستقبل في شهر ايار المقبل

 
على يد تنظيم الدولة االسالمية وعرض ريمن األحداث التي تشهدها المنطقة، والممارسات التي ترتكب 

، «اهمية الكرامة االنسانية التي هي بمثابة الروح لدى الناس«في العراق وسوريا (داعش)، مشددا على 
 «. تمرين الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات مختلفة«داعيا الى 

 

 تابع نشاطه البحثي والحواري » بيت المستقبل»
 قصاء النَُخب الفكريةحّذر من إ روب ريمن

 5صفحة   2015نيسان  29االربعاء,جريدة اللواء  

 
 بكفيا  -» بيت المستقبل«د. ريمن محاضراً في 

الدكتور » ناكسيس الدولي«في بكفيا مؤسِّس ومدير معهد » بيت المستقبل«استضاف 
ثقافة أم حضارة، «روب ريمن الذي ألقى محاضرة حوارية باللغة االنكليزية بعنوان 

عودة التطّرف السياسي في القرن الواحد والعشرين؟، أداره الدكتور حسن منيمنة، 
 باللغات العربية والفرنسية واالنكليزية، بمشاركة  وتفاعل معه الحضور بمداخالت

في لبنان انجلينا ايخهورست،  النائب الدكتور فريد الخازن، وسفيرة االتحاد األوروبي
والنائب السابق مصباح األحدب، والسفير رياض طبارة، والسفيرة ميشلين ابي سمرا، 

بيتر رميليه، وحشد من أهل الدبلوماسية  وممثل مؤسسة كونراد اديناور في لبنان
  .والثقافة

اعد ، فأعرب عن تطلعه إلى مستقبل و»بيت المستقبل«بداية تحّدث سام منسى بإسم 



هذا النشاط هو األول في «ومعهد ناكسيس الدولي، وقال: » بيت المستقبل«للتعاون بين 
بعد غياب طويل جراء الحرب الرهيبة التي » بيت المستقبل»هذا المكان، والثالث لـ

عصف بلبنان، بعد نشاطين في واشنطن واألشرفية، وهذا اللقاء يشكل الخطوة اآلذنة 
في » بيت المستقبل«السنوي األول لـ المؤتمرعلناً عن تنظيم بافتتاح المركز رسمياً، م

 .ايار
الممارسات »ثم تحّدث المحاضر الدكتور ريمن عن األحداث التي تشهدها المنطقة، و

داعش)، وما تشكله من ) الدولة االسالمية في العراق وسوريا التي ترتكب على يد تنظيم
النهج األصولي في القارة األوروبية التي تحٍد صارخ للقيم اإلنسانية، وارتدادات هذا 

 .«تشهد بدورها استهدافاً للقيم االنسانية ولو بوتيرة أقل حّدة
واستعرض المحاضر كل الفرضيات التي تكمن وراء عودة التطرف من الباب الواسع، 

ومنها: الظروف االقتصادية واالجتماعية والضغوط الثقافية، مجيباً على سلة من 
 :درجها ضمن السياق التاليالتساؤالت وأ

هل ما يشهده العالم من عودة للتطرف يندرج في إطار الخطأ في التقييم السابق الذي  .۱
افترض أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قد حققت إحياء للقيم التنويرية، وهل 

 .تفرض الوقائع الخطيرة إعادة النظر بهذا التقييم؟
بار التماهي الفكري بين الطروح التعسفية في العالم العربي الى أي مدى يمكن اعت .۲

وأوروبا على السواء، من قبيل ردة الفعل الدفاعية، أم هو انعكاس لشروخ أعمق في 
 .ثقافتنا العالمية المشتركة؟

أن المسألة ليست صدام حضارات كما تنبأ صامويل هانينغتون، «واعتبر الدكتور ريمن 
قافات هي: األصولية الدينية، والشعبوية اإلستهالكية، بل هي صدام بين ثالث ث

أربع سمات مشتركة لهذه الثقافات تشكل مجتمعة الدافع «، مشيراً الى »والعلماوية
لمواجهة الحضارة، وهي: إنكارها لطبيعة اإلنسان، ولحرية اإلنسان، ولالمتياز الذي 

عن قواعد الحياة وهي القيم «، ومسهباً بالحديث »يسعى أليه اإلنسان، ولقواعد الحياة
» سبينوزا«قراءة «، ومستنداً الى »والحب والصداقة والحرية والحقيقة والجمال والعدالة

أن هذه «ومعتبراً   ،»بهذا الخصوص وخالصتها ان كل عمل ممتاز صعب وفريد
الثقافات الثالث تتفق على أن تطوير اإلنسان يكون من خالل القضاء على حريته وتنمية 

الطاعة لديه، كما والقضاء على حب التفوق لديه، وهذا سلوك يعارض الطبيعة  روح
على اهمية الكرامة اإلنسانية التي «، ومشدداً »البشرية وحرية اإلنسان وقواعد الحياة

تمرين الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع «هي بمثابة الروح لدى الناس، داعياً الى 
من الوضع الراهن الذي يعمل على اقصاء «، ومحذراً »جماعات من خلفيات مختلفة



النخبة الفكرية والثقافية من المجتمع، وتمكين نخبة بديلة هي جماعة المال والسلطة 
على دور «، ومختتماً محاضرته بالرهان »واإلعالم، واألقوى فيها هو من يملك أكثر

 .«ثقافية والمجتمعيةكحاجة للمستقبل في إنشاء النخب الفكرية وال» بيت المستقبل«

 

 "NEXUS" بيت المستقبل" يسيضيف مدير معهد
 Lebanon 24موقع 

• 15:4 2015-4-28  

  

روب  NEXUSاستضاف بيت المستقبل في بكفيا مؤسس ومدير معهد ناكسيس الدولي 
حضارة، عودة التطرف السياسي ريمن الذي ألقى محاضرة حوارية بعنوان: "ثقافة أم 

 ."في القرن الواحد والعشرين؟

تخلل اللقاء، الذي انعقد باللغة االنكليزية، تفاعل ومداخالت من المشاركين باللغات 
الثالث، العربي والفرنسي واالنكليزي، شارك فيه النائب الدكتور فريد الخازن، وسفيرة 

، وممثل مؤسسة كونراد اديناور في لبنان اإلتحاد األوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست
بيتر رميليه، والنائب السابق مصباح األحدب، والسفير رياض طبارة، والسفيرة ميشلين 

 .ابي سمرا، وحشد من أهل الديبلوماسية والثقافة. وأدار اللقاء الدكتور حسن منيمنة

ستقبل واعد للتعاون بداية، تطلع سام منسى الذي ألقى كلمة باسم "بيت المستقبل"، الى م
بين "بيت المستقبل" ومعهد ناكسيس الدولي وقال:" هذا النشاط هو األول في هذا 

المكان، والثالث لبيت المستقبل بعد غياب طويل جراء الحرب الرهيبة التي عصف 
بلبنان. النشاط األول كان في واشنطن، والثاني في فندق لوغابريال األشرفيه، وهذا اللقاء 

طوة اآلذنة بافتتاح المركز رسميا . واعلن عن تنظيم المؤتمر السنوي األول يشكل الخ
 . لبيت المستقبل في شهر ايار المقبل

وعالج المحاضر الدكتور روب ريمن األحداث التي تشهدها المنطقة، والممارسات التي 
حٍد ترتكب على يد تنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا (داعش)، وما تشكله من ت

 .صارخ للقيم اإلنسانية

وتطرق الباحث الى ارتدادات هذا النهج األصولي في القارة األوروبية التي تشهد 
 .بدورها استهدافاً للقيم االنسانية ولو بوتيرة أقل حّدة

http://www.lebanon24.com/
http://www.lebanon24.com/


واستعرض المحاضر كل الفرضيات التي تكمن وراء عودة التطرف من الباب الواسع 
 .اعية والضغوط الثقافيةومنها الظروف االقتصادية واالجتم

 :كما عالج سلة من التساؤالت وأدرجها ضمن السياق التالي

هل ما يشهده العالم من عودة للتطرف يندرج في إطار الخطأ في التقييم السابق الذي  -1
افترض أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد حققت إحياء للقيم التنويرية، وهل 

 إعادة النظر بهذا التقييم؟ تفرض الوقائع الخطيرة

الى أي مدى يمكن اعتبار التماهي الفكري بين الطروح التعسفية في العالم العربي  -2
وأوروبا على السواء من قبيل ردة الفعل الدفاعية، أم هو انعكاس لشروخ أعمق في 

 ثقافتنا العالمية المشتركة؟

صامويل هانينغتون، بل هي واعتبر ريمن أن "المسألة ليست صدام حضارات كما تنبأ 
صدام الثقافات الثالث التي عددها وهي األصولية الدينية، والشعبوية اإلستهالكية، 

والعلماوية. واستفاض في الحديث عن العلماوية". وأشار الى "اربع سمات مشتركة لهذه 
ية الثقافات تشكل مجتمعة الدافع لمواجهة الحضارة، وهي انكارها لطبيعة اإلنسان، ولحر

 ."اإلنسان ولإلمتياز الذي يسعى اليه اإلنسان ولقواعد الحياة

وتحدث باسهاب عن قواعد الحياة وهي القيم والحب والصداقة والحرية والحقيقة 
والجمال والعدالة، مستنداً الى قراءة سبينوزا بهذا الخصوص وخالصتها ان كل عمل 

 .ممتاز صعب وفريد

تفق على أن تطوير اإلنسان يكون من خالل القضاء واعتبر أن "هذه الثقافات الثالث ت
على حريته وتنمية روح الطاعة لديه، كما والقضاء على حب التفوق لديه، وهذا سلوك 

 ."يعارض الطبيعة البشرية وحرية اإلنسان وقواعد الحياة

وشدد المحاضر على "اهمية الكرامة األنسانية التي هي بمثابة الروح لدى الناس، داعياً 
 ."ى تمرين الذات على الحوار المنفتح والتالقي مع جماعات من خلفيات مختلفةال
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Débat sur le « choc des civilisations » autour du philosophe Rob 
Riemen à la Maison du Futur de Bickfaya 
 

La première conférence de la Maison du futur. 

3TConférence3T  

29/04/2015 

La Maison du Futur, le premier « think tank » au Liban, lieu de mémoire et du futur, qui a 
vu le jour en 1976, renaît de ses cendres. Patience et persévérance semblent être la devise 
du président Amine Gemayel qui, malgré les multiples embûches et frustrations, poursuit, 
sans relâche, un rêve interrompu il y a 35 ans. Ses petits pas et sa détermination le 
mènent vers une nouvelle aventure porteuse d'espoir et de renouveau. 

Car la Maison du Futur « n'est pas uniquement notre mémoire mais aussi notre futur. Elle 
a une mission civilisatrice », a souligné Rob Riemen, éminent philosophe, penseur et 
humaniste passionné de Samuel Huntington, Thomas Mann, Albert Camus, Marguerite 
Yourcenar, Spinoza et Paul Valery, et président de « Nexus Institute », un important 
« Think tank » néerlandais qui se place au centre du débat culturel et philosophique 
occidental. Rob Riemen a animé lundi soir un débat sur le choc des civilisations à la 
Maison du Futur, dans le cadre enchanteur de Bickfaya. Le débat avait pour thème 
général « Culture ou civilisation, un retour à l'extrémisme politique au XXIe siècle ? » Il 
a été ouvert par le directeur de la Maison du Futur, M. Sam Menassa, qui a annoncé la 
mise en place d'une coopération entre la Maison du Futur et le « Nexus Institute », 
précisant que le premier congrès de la Maison du Futur aura lieu en mai prochain. 
Dans la meilleure tradition humaniste européenne, les conférences annuelles de « Nexus 
Institute » sont devenues une plate-forme pour le débat intellectuel sur des enjeux 
contemporains. Le regard tourné vers l'avenir, la Maison du Futur ambitionne de 
collaborer avec d'autres « Think tanks » internationaux pour redevenir la plate-forme de 
référence ultime au Liban. 
 
Pour la première activité de la nouvelle Maison du Futur à Bickfaya, Rob Riemen a donc 
choisi le thème symbolique du « Choc des civilisations et la refondation de l'Ordre 
mondial », un essai d'analyse politique très controversé de l'Américain Samuel 
Huntington, professeur à Harvard. Cet événement a été animé par Sam Menassa et 
modéré par Hassan Mneimneh, venu spécialement de Washington. La conférence a 



accueilli une vingtaine d'invités triés sur le volet, dont notamment la représentante de 
l'Union européenne à Beyrouth, Angelina Eichhorst, le représentant du Konrad Adenauer 
Stiftung-Beirut, Peter Rimele et Robert Sursock. La Maison du Futur a organisé sa 
première manifestation à Washington et la deuxième à l'hôtel Gabriel, à Achrafieh. 
Lors de cette conférence, Rob Rieman a analysé les thèmes développés par Samuel 
Huntington, à savoir l'élaboration d'un nouveau modèle conceptuel pour décrire le 
fonctionnement des relations internationales après l'effondrement du bloc soviétique à la 
fin des années 1980. Son modèle, qui s'étend au-delà du XXe siècle et du début du XXIe 
siècle, s'appuie sur des clivages idéologiques politiques et aussi sur des oppositions 
culturelles plus floues, qu'il appelle « civilisationnelles », dans lesquelles le substrat 
religieux tient une place centrale. 

Fondamentalisme et 11-Septembre 
Y aurait-il un lien entre le choc des civilisations et les événements du 11-Septembre ? « Il 
s'agit du choc avec la civilisation. J'ai soulevé indirectement le lien avec le 11-Septembre 
parce que c'était une partie de la culture de l'intégrisme religieux. J'ai parlé de la culture 
de la mort qui ne peut traiter toute la sécularisation formelle », relève Rob Riemen, dans 
un entretien accordé à L'Orient-Le Jour en marge de la conférence. « Le 11-Septembre 
est donc l'expression d'un fondamentalisme religieux que l'on peut voir dans de nombreux 
lieux. En Europe, c'est une culture du fascisme. Mon premier point est cette culture du 
scientifique qui risque d'être une menace à la dignité humaine », estime-t-il. 

Société civilisée ? 
Vivons-nous dans une société civilisée ? Où allons-nous ? « Je pense que la notion d'être 
civilisé ne peut jamais être une chose acquise, tout comme la démocratie, la liberté, 
l'amour ou l'amitié. Il faut sacrifier quelque chose, note M. Riemen. Ce qui arrive à notre 
vie privée arrive tout aussi bien en termes de génération, poursuit-il. Après l'horreur de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale, nous avons déclaré que nous avons retenu 
les leçons de l'histoire. Et c'est ce que nous répétons à chaque commémoration, souligne-
t-il. Du fait de la structure géopolitique de notre époque, nous avons créé l'Otan pour 
notre défense. Nous pourrons bâtir notre État-providence. Mais c'est la concentration sur 
le réalisme et la croissance économique qui a rendu la société décadente, estime-t-il. 
Nous avons créé une société du kitch, nous faisons croire que la vie doit être facile, 
agréable et "cool" pour tout le monde, et que chacun doit avoir 300 à 400 amis. Or, en 
période de crise économique, la vie kitch ne peut durer. Elle devient très chère, 
accompagnée de ressentiment », estime-t-il. 

Les civilisations mortelles 
« La plus grande découverte en 1919, c'est la constatation de penseurs, comme Paul 
Valéry, que les civilisations sont mortelles. Nous avons eu les civilisations égyptienne, 
babylonienne, européenne. Nous avons commencé à croire en la civilisation américaine, 
précise-t-il. Mais la civilisation peut mourir avec des conséquences! Nous avons organisé 
une conférence intitulée "Superman rencontre Beethoven", dit-il. Beethoven a été le héros 
de l'idéal européen de la civilisation. Sa Neuvième Symphonie est une expression 
musicale de l'espoir et de l'élévation, et la fraternisation de l'humanité à travers l'art et la 
beauté. Deux guerres mondiales plus tard, cet idéal s'est éloigné de nous : en dépit de la 



musique, en dépit de la Neuvième Symphonie, l'homme s'est avéré être capable 
d'atrocités. Le point est que même Superman ou la superpuissance américaine ne peut 
plus tout faire. Nous ne devons rien prendre pour acquis. Nous devons nous concentrer 
sur notre vie, travailler avec notre famille et nos amis, et nous concentrer sur ce qui 
compte vraiment. » 
 
Quel rôle jouent les médias? « Une des leçons du totalitarisme est que nous ne pouvons 
pas vivre dans une société démocratique libre sans média libre, sans flux de l'information 
et sans un groupe de personnes critiques qui peuvent raconter ce qui se passe derrière la 
scène, ce qui se passe dans le monde du pouvoir. La démocratie demande une presse 
critique, parce que le pouvoir est intéressé par le pouvoir, que ce soit de droite ou de 
gauche, » conclut-il. 
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