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 املستقبل ليس جمهولا 

 
نصفففففر  من قرن املالإن ما حدث من حتوٍل يف البنية العقلية والروحية طوال نصففففف   

تارخينا املعاصففرحي اتاإ إو وةٍٍة ما النٍسحي ليس لارففار  إو ءٍ اٍخ ٍو اباحي تل لت دبد 
ءن  ملن بربدشفففففففف   ن نٍسففففففففها كتووصفففففففف  ولا الت ول كاتن  كل  ءن قال املسففففففففتقبل 

رفكل بح ءصفولدل يف احلاضفرحي و حي إل ءهنا يف رحم املاضفيسفاتقاا كانت حي وإن  براواحي فهي
د ل  و   ناآلنحي وليس  سففففففففففففففياا معرفة ما سففففففففففففففيكون  لين يف ةاتل ا با    ن م   اروفا املولود مع

و ءلن بكون يف بو  من ا با  ت الا يف املصفففففففففففار ةحي د تدون سفففففففففففاة حي ل  كمن و  تعجٍز تدينٍّ  
 ... إخل العدوحي ولكنن ةد بتٍوق يف السباحة ءو الرمابة

 ودون حيوال دون ف صٍ دل اهتاماٌل ظلت ت ردد طوال سفففففففنل  من رحم املاضفففففففي و   
كانت وله الهتامال ول تزال مبثاتة الضباب الكثي  اللي حجب رؤبة ءناٍس  وةد  حبث. 
ن   د الحجفا   لف  و  ءن الهتفامفال ودٍفاهنفا ا،فان حي وفله انتشفففففففففففففففار كفانفت نتيجفة و  .كثيبن

هلا رسففففالة يف كشفففف  العوارحي وحَل صففففمت  م ن ب راة ب منزلن  تاحلوارحي وتوةٍت جمالل كان
سففاد حي و هيهتم بخالص نفس ن التصففال تالشففرطةحي واكتٍن ت ن  ا حىتجزا اووو ب سففر قحي  

قول نٍسن  سياق الاملقصود  يفءن ا دانة يف ح    "ال تدينوا"لكال  الرب:  ٍاطئٌ  فهمٌ 
التعليم ا ول لن لت كم املوسفففففففففففوبة  الشفففففففففففربعة حي واسفففففففففففتد اخوي رفض اليهود لتعليم الرب

 ن ةائلن بشٍي يف السبت وب كل ما الزنا  وا، ا حي ءي اللبن بكسرون وصابا تالب الن 
 الشربعة.

 ندما كتب ا نبا رففففففففففنود : بارفففففففففف   اللنب تالتعليمبحي فقد حكم  لن ءي رءي  
 !!!نمهما كانت مرجعيتن ت نن كنٌبحي وءن ما بكتبن وو من تعليم وو الدواخ تعين

َثل يف متما املولودحي اللي متزامنةا كتائب الشفففففففففففففيا وترتب  لن كل  ءن نشففففففففففففف ل   
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رفففتائمحي  كل ما لكن مجعن من  واجمعفالرتداد إو ءصفففوليٍة فقافية تاسفففم ا لان والعقيد حي 
جز العقلي سمال  بيد الدونية والعبتسمون تءن احملارت  يف كتائب ا  ال  مؤكدبن  لن 

جدوى الوجودحي وما بصففاحب ولا من إ الخ ل قالنية تعود إو فقدان وا حسففاس تعد  
 .الو ي تقيمة ا نسان

. رطقةكلهاحي ءجواخ ختوبن واهتا  تاهل  احملي ة ا جواخللل  ليس غربباا ءن تصففففففبح و 
وربال ود  الد لن الٍور يف  و ببدو نرى ءن العالإ ولكن و لن الرغم من كل حي فن ن 

 دوروا.إو ممارسة العلمية 

دبث احلل ليس احلةد اٍتٍت من ا، اب ومن املمارسةحي فاحملبة وإنن وإن كانت  
 اماا املاضية. ملٍال الكل: القاضيحي ءو القضا   40فتح كل ملٍال الف يف  ن احملبةحي تل 

 :جيب ءن ن ٍل يف ا تبارنا هم حي فال مكان تاملر   ي متييزحي ولكنواملت

ون وجففدوا يف امليكروف ضففففففففففففففي وير  القضففففففففففففففففا  الففلبني املففا+ ل جمففال لففدفا فوات 
ي اليت ووله ا حباث و ا حباث ةبل احلوار. رحمكمتهم العلياحي وإمنا اجملال مٍتوح لنشفففففففففففففف

ولا ءفضل من الغليان الصامت  سوف تكش  موة  وؤلخ القضا حي حىت دون حماكمة.
 اللي ةد بؤدي يف بوٍ  من ا با  إو مترد  لن ا كليوس.

رب  الضفففففففففففففي  اللي ةَدمن الرب بسفففففففففففففوء لنا وو طرب  اٍتٍاخ ا وواخحي ووو + ال  
 هنرب من املسففلولية  ندما نضففا احلمل الثقيل  لن كاولجيب ءن نعلم ءننا طربٌ  طوبل. و 

ا ءن . و وحده ةداسففة الباتا تواضففروس ل ما منر تن يف مث-ال رب  الضففي  جيب ءن نعلم ءبضففا
وو ضففففففففف  احليا  يف ا كليبكية ومعهد الدراسفففففففففال القب ية اللي غاب  نن  -من ظروف

د. سففليمان نسففيمحي تل د.  –ا سففتاك  إبربس املصففري  –ءرففصاٌ  مثل د. وليم سففليمان 
ا. –مراد ووبة  ا وةصدا  د. ميالد حناحي وءقاٌخ ملعت يف حياتنا ولكنها ُه ِّشت  مدا
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 الطريق إلى المستقبل واضح

نهاحي فمن ونتعلم مجهود القياد  السففففففففياسففففففففية للنهو  مبصففففففففرحي و جيب ءن ننتبن إ 
يف جمال الصففففففففنا ة واكتشففففففففاف مصففففففففادر ال اةةحي    اتقدما ءن وناك برى بتاتا وله اجلهود 

الياه حنو التعليم وتنوء مصففففففففففادر السففففففففففالح ود م القوال املسففففففففففل ة مبا وو حدبثحي تل 
اٍظ   العمود الٍقري اللي النهو  تالةتصففففففاد ووفوتصففففففنيا تعض املعدال العسففففففكربة. 

افرل عندما سحي فمعانا  مصر ل ختٍن  لن ءحدغي ٍاٍف ءن كرامة مستقبل ءي وطن. و 
ةررفففففااحي ولكن ما  42كان الدولر ا مربكي مبا ةيمتن   1965للدراسفففففة يف جامعة كم دإ 
 حدث تعد كل  معروف.

كليفففة ل تفففد من د م مؤسففففففففففففففسفففففففففففففففففال التعليمحي ومر  ففففانيفففة: الوتنفففاخا  لن كلففف   
كان صفففففدا  املبعوف  ما ءسفففففق  التعليم وو صفففففدا  من درس اآلتاخ ما فقد  ا كليبكية. 

اللي  ارفففوا  لن تراث العصفففر الوسفففيك. وللل  كان اهلجو   لن وؤلخ مبثاتة سففف   ور  
 من مل بدرس.

 :يف جمالل ولا الد م سد النقص الواضح  ندناوجيب ءن بشمل  

جيب ءن بق ب من دراسفففففففففففففففال الكتاب املقدس  + الكتاب املقدس تعهدبنحي ول 
 من ل بتقن الع انية واليونانية.

تارب  العقيد حي ءليس من العار ءن بكون كتاب د. القس بوحنا احلضفففففففففففري وو + 
 املرجا املتوافر ت  ءبدي ا ةباط ا رفوككس.

+ التارب  الكنسيحي وما نشرتن مؤسسة تناربون جدبٌر تكل تقدبرحي ولكن حاجتنا 
 بد  إو توافر مدرس إو جوار املراجا.رد

+ كتاتال اآلتاخحي وكانت مثل الٍاكهة اليت ل بلوق طعمها إل من ةرء ما ت رج محي 
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ومل بكن لدبنا مدرسحي ومل تدٍل يف مناوج الدراسفففة إل تعض فصفففول للقدبس ءفناسفففيوس 
 والقدبس كيلس يف ماد  الالوول املقارن  ستاكنا ا نبا غربغوربوس.

كال املالحظة ٍاصفففففففففففة تالقانون الكنسفففففففففففيحي فقد ٌمن ا  د.  وين ترسفففففففففففو  من + و 
 التدربسحي جملرد ءنن لت تصلة ةراتة للشهيد ا نبا صموئيل.

+ ل لكن ياو ل ما نشره ا ب ءفناسيوس املقاريحي فهو ءفضل ما لدبنا. ود وتن 
  الليتورجيال تارب للتدربس يف ا كليبكية جيب ءن تكون م لباا ءسفففففففففففاسفففففففففففي ا  نن ةد  لنا

 القب ية.

 بتبا     




