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 األب د. يوسف حّبي 

 

بالدنا مهد حضارات، إال اننا ال نريد أن نظل أطفاال تدغدغهم مهودهم المريحة. وحضاراتنا ذات تراث 
زاخر يفوق في الكثير من جوانبه ما سواه من تراث األمم والشعوب األخرى، غير أننا نكره البقاء متاحف 

  جميلة ومخطوطات نفسية، معروضة كانت ومكشوفة أم في طي الكتمان والنسيان.

 نحن أبعد من مهد حضارات، وال بد لنا من حوار والتراث، وأكثر من ذلك. 

إننا مدعوون إلى الكشف عن الجوانب المضيئة لتراثنا، واإلسهام في تشييد المدنية، الن رسالتنا هي أن 
 نكون بناة الحضارة. باألمس كان اباؤنا والجدود، واليوم هو دورنا.

تنا: انه يحتم علينا ان نضع نحن التاريخ، ال أن يصنعنا التاريخ ويسيرنا سيتم لنا ذلك عندما نعي مسؤولي
تسييًرا أعمى. أن نصنع تاريخنا الخاص، وتاريخ أمتنا، وتاريخ العالم، بل والكون بأسره. البد لنا لذلك من 

تنا، وأن أسباب قناعة نيرة: انه ليس من خلل في تركيبنا، وأن تراثنا يقدم لنا أكبر دليل على قدرتنا وقابليا
 تخلفنا تكمن في الجمود واالنكماش، وأنه ليس ثمة ما يحول دون تصميمنا وعزمنا.

قيل بحق: التاريخ مدرسة للحياة، وهو كذلك متى ما عرفنا أن نرجع إليه في مصادره األصيلة،  
ا عن مقيمين هذه المصادر، واضعين إياها في اطارها الزمني والمجتمعي الصحي، فنكشف من خالله

الجوانب النيرة أو الصفحات المظلمة التي أتاها من سبقونا في المسيرة الحياتية، فنعكس على انفسنا 
ومجتمعنا قضايا كثيرة هي وليدة تلك المواقف البشرية العديدة، سواء للتخلص من العقد وأمراض وتقاليد 

نا عوامل الزمن ومعطيات القدم بالية، أو لتقييم ما هو صحيح ومفيد وتطويره، فنحن أقوى من أن تسير 
والتقاليد تسييًرا حتمًيا أعمى، ألننا ذوو بصيرة وهّمة ومسعى، ال نقبل إال ما يبني ذاتنا واالخرين ويرتفع 

 بمجتمعنا صرًحا شاهًقا مكتمل األبعاد جمياًل.

ومجلة )بين النهرين( تود المساهمة في هذا العمل العظيم، وهي إذ تفتتح عامها الثالث، تعتذر للقراء 
تهيب بهم جميًعا أن يقدموا ما في ، و 1974فني أو تحريري في العام  والباحثين عن كل ما ورد من نقص

 سالتها في الكشف عن تراثنا وتقييمه لفائدة الجميع.وسعهم لكي تواصل ر 


