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هل مشكلتنا هي ُّ
التعلق بالماضي؟
األب سليم د ّكاش اليسهعي
ّ

*

التعمق بالساضي و ُّ
كبير بين ُّ
التعمم مشو.
أن ىشاك فارًقا ًا
نعرف ّ
ثسة أسباب عديدة وعسيقة تجعمشا نتعّمق بالساضي كسا ىه وكسا يترك فيشا من مؤثّرات:
ّ
أبهحي من
عدم الرغبة في التغيير ،اختبار األقدمين ىه األفزل ،أثر السعتقدات والعادات والتقاليد،
ٍ

السقدسات.
الدساء كان أم بتهجيو من السجتسع ،ىه عمى درجة سامية من القداسة ،و َمن يجرؤ عمى م ّس ّ
نظاما اجتساعيًّا ىرميًّا أو أفقيًّا ،فال مجال لشقده أو الدؤال عشو ،وإ ّل تزعزع الييكل
يكرس
والساضي ّ
ً

برمتو.
ّ

القديس يهسف ،ورئيس تحرير المشرق.
* رئيس جامعة ّ

1

ورسهخا
أما عشدنا فالساضي يبقى ويزداد في الحاضر قشاعة
ً
في العادة ،الساضي يسزي مع ّأياموّ ،
ٍ
ومآس ،فال مجال أن نشقض
الترهرات والبراىين .حتى له ّأنو مردر نزاعات وعشف
في الذىن و ّ

برمتو عمى ساكشيو.
الساضي ،وإ ّل سقط الييكل ّ

نغير نظرتشا إلى ىذا الساضي ،فميس ىه بالسعبهد الرشم ،بل ىه معطى
والهاقع أّنو يجب أن ّ
ومدتقبال.
حاضر
ًا
إندانيتشا
تاريخي ،نتعامل معو بسا يفيد
ً
ّ
ّ

رت في األحداث الدابقة والسعطيات
إن ما فات قد مات ،فإن ّ
فك ُ
تعالها إ ًذا نتعّمم من الساضيّ .
اآلتية من التاريخ ،فذلك يعشي ّأني أرغب في التعّمم مشو ،ومن األخطاء كسا من الشجاحات ،في ضهء ما

اآلنية.
وغدا من ّ
أعيذو اليهم ً
تحديات الحاضر ،في المحظة ّ

عدد من الفالسفة يقهلهن إ ّن األساسي يكسن في المحظة الحاضرة السشفتحة عمى السدتقبل ،وفي أن
ٌ
ّ
نعطييا حّقيا ومعشاىا .يداعد الساضي بسا يكتشزه من تجارب عمى إغشاء التجربة اإلندانّية في المحظة

أن
الحاضرة ،وإ ّل فاتشا القطار ًا
عابر ما نعيذو اليهم ّ
كأنو دّقات الداعة التي ل ندسع رنيشيا ،في حين ّ
الفردي
بقهة في المحظة الحاضرة ،نبشي مشيا مدتقبمشا عمى الرعيد
الهجهد ّإنسا يستمئ
ّ
ّ
ويتعزز بسا نعيذو ّ
والجساعي.
ّ

2

