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سامر الياس سعيد

      ولد و ن�شاأ فاروق يو�شف، الذي �شي�شتهر فيما 
بعد بيو�شف حبي، يف املو�شل، فكان ينحدر من 
اأ�شرة متدينة معروفة بح�شن ال�شرية و الأخالق. 
وتعلم باملدار�س امل�شيحي����ة باملو�شل حتى تاأهل 
للدرا�ش����ات الالهوتي����ة العليا، ف�شاف����ر اىل روما 
ملتحقا مبعهد الاله����وت، فظفر بالدكتوراه، بعد 
اأن اأتقن الالتينية و الإيطالية، عالوة على اإتقانه 
لالآرامية القدمية وال�شريانية والعربية، كما كان 
عل����ى معرف����ة متفاوتة بالفرن�شي����ة و الإ�شبانية و 

الأملانية و الإنكليزية.
و�شار بعد نيل����ه للدكتوراه حما�ش����را يف املعهد 
ال����ذي تخ����رج في����ه، فاإكت�ش����ب خ����رات اأكادميية 
الدرا�ش����ات  يف  م����رزا  من����ه  جعل����ت  لهوتي����ة 
ال�شرياني����ة، مم����ا اأهل����ه لأن يكون ع�ش����وا عامال 
يف املجم����ع ال�شري����اين عند تاأ�شي�شه ق����ي بغداد. 
و�شه����دت على جدارت����ه اإجنازاته عندم����ا اأ�شرف 
عل����ى املجل����ة ال�شريانية، ف����كان اإهتمام����ه من�شبا 
اإع����ادة الثق����ة يف التعري����ف بالفال�شف����ة و  عل����ى 
العلماء و املفكرين و الأدباء ال�شريان  يف تاريخ 
الأدب العرب����ي امل�شيح����ي، ووجدت����ه بع����د ح����ن  
يتاب����ع امل�شت�ش����رق الأملاين ك����را    1905    ف�شاقه 
ه����ذا الجت����اه اىل اإ�ش����دار جملة الرافدي����ن التي 
�شمنها العديد من مقالته و درا�شاته عن الأعالم 
ال�شري����ان، كم����ا ن�ش����ر بع�شه����ا يف جمل����ة املجمع 

العلمي العراقي.
وعندم����ا األغي املجم����ع ال�شرياين و دمج باملجمع 
العلم����ي العراقي، ع����ن الأب حب����ي ع�شوا عامال 
يف املجمع اجلديد، و ا�شتمر حتى وفاته يف �شنة 
2001 وق����د ناه����ز ال�شت����ن. و كان ي�شغل وظيفة 
لهوتي����ة ر�شمي����ة ه����ي �شكرتاري����ة بطرياركي����ة 

الأول  روفائي����ل  الكاردين����ال  باإ�شن����اد  الكل����دان، 
بيداوي����د، بطريارك باب����ل الكلدان عل����ى  العامل. 
و بت�شجي����ع من����ه �شاه����م الأب حبي )م����ع عدد من 
الدكات����رة األآب����اء(  بتاأ�شي�س كلي����ة بابل لالهوت 
يف بغ����داد لإع����داد الرهبان و تاأهيله����م لدرا�شات 

الالهوتية يف الفاتيكان.
وكاأن الدكت����ور يو�ش����ف حب����ي مل يك����ن على حال 
واح����دة، مك����را من ال�شف����ر اىل اإيطالي����ا و لبنان 
لإلقاء املحا�شرات، و ال�شتمرار ب�شالته مبعاهد 
الاله����وت يف روم����ا و بريوت ع����الوة مهامه يف 
بغداد. فكان����ت اأبحاثه بالعربي����ة مكر�شة ملدر�شة 
حن����ن ب����ن ا�شحق م����ن الق����رن الثال����ث الهجري/
التا�ش����ع املي����الدي، و مدر�شة بحي����ى بن عدي من 
القرن الراب����ع الهجري/ العا�ش����ر امليالدي. و لن 
اأن�ش����ى اأن الأب حبي فاج����اأين ببحثه املطول عن 
حبي�����س بن احل�شن الن�شراين، م�شاعد حنن يف 
الرتجمة عن ال�شريانية و اليونانية لكتب كثرية 

اأبرزها موؤلفات جالينو�س.
عرف����ت الأب حب����ي اأثن����اء زياراته لق�ش����م اللغات 
ال�شرقي����ة بكلي����ة الآداب بجامع����ة بغ����داد، عندما 
ياأت����ي حما�ش����را على طلبة الق�شم ب����كل ما يت�شل 
بال�شرياني����ة، وخا�ش����ة طلب����ة اللغ����ة العرية. و 
ا�شتم����ر مبحا�شراته على الطلبة بع����د اأن ا�شتقل 
ف�ش����م الدرا�ش����ات ال�شرقية و �شار كلي����ة اللغات. 
و بعده����ا عين����ت عمي����دا �شن����ة 1989 يف جامعة 
الكوفة، فدعوت الأب حبي لإلقاء حما�شرة عامة 
عن احل����رية )= اأبو�شخ����ري اخلالي����ة(، التي ولد 
فيه����ا حنن ب����ن ا�شحق، ودوره����ا  يف الدرا�شات 
ال�شرياني����ة  من����ذ الق����رن الأول، و من����ذ تاأ�شي�����س 
الكوف����ة عا�شم����ة مركزي����ة للدول����ة العربي����ة يف 

الإ�شالم.
و تع����ززت العالقة بن الأب حب����ي و بيني عندما 
�شدر ق����رار املجمع العلم����ي العراقي �شنة 1995 
بتاألي����ف جل����ان علمي����ة متخ�ش�ش����ة، منه����ا جلنة 
الفل�شف����ة براآ�شة ال�شدي����ق الأ�شتاذ الدكتور منذر 
ال�ش����اوي، ف�شم����ت يف ع�شويته����ا الأب حب����ي و 
الدكت����ور ح�ش����ام الآلو�ش����ي و اأن����ا. ثم �ش����م اليها 
الدكت����ور عبدال�شتارال����راوي �شكرت����ريا للجن����ة. 
الآراء  باإع����داد  تق����وم  الفل�شف����ة  جلن����ة  كان����ت  و 
عق����د  يف  للمجم����ع،  الفل�شفي����ة  ال�شت�ش����ارات  و 
الن����دوات و املحا�ش����رات الفل�شفي����ة �شمن نطاق 

الن�شاط الفكري العام يف املجمع.
و لحظ����ت اأن الأب حب����ي من�شغ����ال ج����دا مبهامه 
املختلف����ة يف جل����ان املجم����ع وجامع����ة بغ����داد و 
كلي����ة الالآهوت عالوة على �شكرتارية بطرياركية 
الكل����دان، و غريها من ا�شت�شارات وزارة التعليم 
الع����ايل و البحث العلم����ي ووزارة الرتبية، فكان 
الأب حب����ي يخ����رج يف ال�شب����اح و ل يع����ود اىل 
الدي����ر امللحق بكلي����ة الالهوت، حي����ث ي�شكن، اإل 
يف امل�ش����اء منه����كا، و العج����ب كان يق����راأ و يكتب 

يف الليل!
و ب�شبب ذل����ك الإن�شغال امل�شتمر، كانت مواعيده 
تتداخ����ل يف الجتماع����ات مم����ا ا�شط����ره م����رارا 
التخل����ف اوالإعت����ذار ع����ن بع�����س التزامات����ه. و 
ه����ذا م����ا لحظته بع����د تاأ�شي�شنا جلمعي����ة العراق 
الفل�شفي����ة، و كان الأب حب����ي ع�ش����وا موؤ�ش�ش����ا 
للجمعي����ة واأنتخ����ب ع�ش����وا عامال م����ن 1992 و 

لغاية 2001.
و اأ�شغل����ت الأب حب����ي مع����ي يف م�شروعات ق�شم 
الدرا�ش����ات الفل�شفي����ة يف بي����ت احلكم����ة، عندما 

تاأ�ش�����س و مار�����س ن�شاطات����ه الفل�شفي����ة منذ �شنة 
1996، ف����كان يتحم�����س للبي����ت، و ي����راه �ش����دى 
عظيما لبيت احلكمة العبا�شي الذي كان لل�شريان 
�شاأن فيه. فقد �ش����ارك يف فعاليات كثرية اأقمناها 
يف البي����ت، و ه����و ال����ذي اإق����رتح عل����ي الحتفال 
املئ����وي الث����اين ع�شر على تاأ�شي�����س بيت احلكمة 
العبا�شي، فرفعت مقرتحة ملجل�س الأمناء فوافق 
عليه، و حددت �شنة 2001 هي �شنة الآحتفالية.

و ق����دم يل بحث����ن م�شتقل����ن لالحتفالي����ة، و كانا 
بحث����ن متميزين با�شتحق����اق، وودعن����ي لل�شفر 
اىل عم����ان و منه����ا اىل روم����ا لإلق����اء حما�شرات 
مل����دة �شهر، على اأن يع����ود للم�شاركة يف احللقات 
الدرا�شي����ة لحتفالية بي����ت احلكمة. و �شافر الأب 
حب����ي اىل عم����ان بال�شي����ارة، ب�شب����ب احل�ش����ار، 
و منه����ا يط����ري اىل روما، لك����ن املفاج����اأة املفجعة 
ه����ي اأن و �ش����ل ايل خ����ر وفات����ه بعد ثالث����ة اأيام 
حلادث موؤ�شف يف طري����ق عمان داخل الأرا�شي 

الأردنية!
لقد مات الأب الدكتور يو�شف حبي، و مل ي�شتطع 
اأن يلق����ي بحثيه يف الحتفالية الدولية ملرور 12 
قرن على تاأ�شي�س بيت احلكمة العبا�شي، بل األقيا 
بالنيابة عنه يف حلقتن درا�شيتن  م�شتقلتن، و 
كان يعت�شرن����ا الأمل و احل����زن  لغيابه عنا واحدا 
من اأبرز الباحثن يف الدرا�شات ال�شريانية خالل 

الن�شف الثاين من القرن الع�شرين يف العراق.

مل يجم����ع عدد م����ن الكت����اب واملوؤرخن م����ن �شهادة 
را�شخة حول ما اجنزه موؤرخ اهتم بكنائ�س مدينة 
املو�شل حتى ا�شحى متخ�ش�شا بهذا امل�شمار مثلما  
اتفق هذا اجلمع حول كتابات الب الراحل يو�شف 
حبي يف هذا ال�شان حيث ا�شدر الب املذكور الكثري 
من املوؤلفات الت����ي اهتمت بتاريخية تلك احلوا�شر 
مهتم����ا بال�ش����ان ال�شا�����س بعم����ارة تل����ك الكنائ�����س 
وتاريخيت����ه مدقق����ا ب����كل اروقته ليكت�ش����ف كنوزها  
التي حافظت عليها منذ الف ال�شنن وا�شحت اثرا 
بعد عن بعد احتالل تنظيم الدولة ال�شالمية فبكت 
تل����ك الكنائ�س ملرت����ن كان����ت الوىل  لطم�س معاملها  
التي اهت����م بتدقيقها الب حب����ي  والثانية كون تلك 
املوؤلفات التي اجنزها الب الراحل مل تلقى ال�شدى  
امل�شم����وع يف  اجتاه املهتم����ن واملتابعن با�شتثناء 
مبادرة اقدم عليها يف هذا  املجال الباحث والكاتب 
ادمون ل�شو اذ قدم للمكتبة الثقافية عدة  ا�شدارات 
متحورت ح����ول الكتاب����ات والبح����وث والدرا�شات 
الت����ي اجنزها حبي خ����الل �شني حيات����ه فنالت مثل 
تلك املبادرة  ال�شتح�شان املطلوب وكان ل�شو اقدم 
على اع����ادة احياء ذكرى الراحل حب����ي برغم مرور  

عقد ونيف على رحيله..مل متر جتربة  الب يو�شف 
حب����ي البحثية مرور الك����رام فا�شدى ح����ول ذكراه 
العدي����د من الكت����اب فتو�شع مث����ال الباحث املو�شلي 
عب����د اجلب����ار حمم����د جرجي�����س ب�شرية حي����اة الب 
الراح����ل من خالل ا�شدائ����ه ل�شرية زاخرة يف كتابه 
ال�ش����ادر حديثا حامال عن����وان )وجوه مو�شلية( اذ 
كت����ب جرجي�����س ع����ن الب حب����ي ما ن�ش����ه وذلك يف 
ال�شفح����ة 476 من الكتاب املذكور بان الب يو�شف 
حب����ي رجل دي����ن م�شيحي  مثقف ويتق����ن عدة لغات 
يتمي����ز بهدوئه  وح�شن اخالقه وعالقته الطيبة  مع 

الخرين  وال�شدقاء املحبن.

كنائ�س قدمية
عرفت����ه )وال����كالم جلرجي�س( منذ اك����ر من اربعن  
�شنة وكن����ت القاه يف مق����ره يف بطريركية  الكلدان 
يف حمل����ة خزرج ق����رب كني�ش����ة  ال�شهي����دة م�شكنتة 
وه����ي من الكنائ�س القدمية  ج����دا  يف املو�شل  كان 
يومه����ا حبي رئي�شا ملجلة  ب����ن النهرين  التي �شدر 
الع����دد الول منها  يف املو�شل �شنة 1973 وتعددت 
زيارت����ي  ل����ه ويف كل زي����ارة  كن����ت اراه ذلك الرجل 

الذي يحب ا�شدقائه..ويتو�شع املوؤرخ عبد اجلبار 
جرجي�����س ب�شرية حياتي����ة لالب يو�ش����ف حبي قبل 
ان يختت����م �شهادت����ه جت����اه ذك����رى الراح����ل بالقول  
ع����رف الب يو�شف حبي يف مدين����ة املو�شل كابرز 
الوج����وه الكن�شية  حيث كان يحم����ل �شفات وطنية 
م�شابه����ة ملا حمله املطران �شليمان ال�شائغ  وينتهي 
املوؤرخ جرجي�س بال�شارة اىل ان الب حبي مل يكن 
متع�شب����ا بل كان يعمل  من اجل احلقيقة.. اما الب 
�شهي����ل قا�شا في����ورد �ش����رية ي�شرية عن حي����اة الب 
يو�ش����ف حبي من خ����الل كتاب����ه املعن����ون م�شيحيو 
الع����راق  وذل����ك يف ال�شفح����ة 331 حي����ث يقول بان 
ولدت����ه كان����ت يف املو�ش����ل  وذل����ك ع����ام 1940 وله 
دكت����وراه يف القان����ون الكن�ش����ي وقبله����ا ماج�شتري  
يف الفل�شف����ة  واك����ر م����ن بلوم عال م����ن روما وذلك 
يف الف����رتة املمت����دة  م����ا ب����ن 1962-1966 وه����و 
ع�شو عام����ل يف املجمع العلم����ي العراقي وم�شارك 
يف ارب����ع من جلان����ه التالي����ف والرتجم����ة  والن�شر 
واللغ����ة وال����رتاث وه����و اح����د موؤ�ش�ش����ي جملة بن 
النهري����ن ورئي�����س حتريره����ا من����ذ �شدوره����ا  عام 
1973 كم����ا ل����ه ع�شوي����ة  يف احتاد املوؤرخ����ن  كما 

ان����ه ا�شت����اذ حما�ش����ر  خ����الل 5 �شن����وات يف جامعة 
املو�ش����ل وعاملي����ا ه����و ا�شت����اذ يف املعه����د ال�شرق����ي 
ع����دة جمام����ع عربي����ة  �ش����رف  يف روم����ا  وع�ش����و 
وموؤ�ش�ش����ات وجمعي����ات دولي����ة  وهو اح����د ثمانية 
منظم����ن للموؤمترات الدولية  للدرا�شات ال�شريانية 
الن�ش����ر  والعربي����ة وامل�شيحي����ة  وم�ش����وؤول جلن����ة 
الدولي����ة  للن�شو�����س القانوني����ة  امل�شرقي����ة  ونائب 
بطري����رك الكلدان لل�شوؤون الثقافية كما ينتهي الب 
قا�ش����ا لذكر عدد م����ن موؤلفات الراح����ل  التي ناهزت 
عل����ى اكر م����ن ع�شرين كتاب����ا.. ه����ذه �شهادتن من 
ب����ن مئات ال�شه����ادات التي دونه����ا التاريخ  باجتاه 
الب يو�ش����ف حبي  ال����ذي غادر حي����اة الفناء حلياة 
اخلل����ود يف ح����ادث �ش����ري موؤ�ش����ف يف 15 ت�شري����ن 
الول اكتوب����ر م����ن ع����ام 2000 ت����اركا يف ب�شات����ن 
الكلم����ة ع�ش����رات الزاه����ري التي ا�شتقاه����ا  من عبق 
تاري����خ وح�شارة  بينما بق����ي ا�شمه يطرز كراري�س 
جمانية تتداولها اليدي كلما تقاطرت على حا�شرة 
كن�شي����ة  مثل دي����ر ال�شيدة او دير م����ار كوركي�س او 
دير مار ميخائيل  من ع�شرات الديرة التي تناثرت  

يف مدينة املو�شل..

كثري من العلم���اء واملفكري���ن وامل�شاهري يعي�شون 
بينن���ا ردح���ا طوي���ال م���ن الزم���ن ، يتفاعل���ون م���ع 
املجتم���ع تفاع���ال ايجابي���ا مثم���را ، ويقدم���ون لنا 
الكث���ري من العط���اء الزاخر ، وين���ريون لنا دروب 
احلي���اة مب�شعل افكاره���م ، ويكون���ون قبلة انظار 
الدار�ش���ن لعلمه���م ، لكن قلة قليلة من���ا فقط تتابع 
نتاجه���م ، وت�شع���ر باجلهد ال���ذي يبذلونه من اجل 
�شعادتنا ، فتمنحهم املكانة التي ي�شتحقونها ، فاذا 
ما خطفهم امل���وت على حن غرة ، ورحلوا عنا اىل 
غري عودة ، ان���ذاك نح�س بعمق امل�شاب ، وفداحة 

املاأ�شاة ، وجالل احلدث.
وهك���ذا ف���اأن الب الدكت���ور يو�ش���ف حب���ي ما كان 
رج���ال اعتيادي���ا ، ح���ل بيننا ورح���ل دون ان يرتك 
�ش���دى عميق���ا فين���ا ، او يف البيئ���ة الت���ي عا����س 
فيه���ا ، ب���ل كان ان�شانا عظيم���ا ، وكاهنا فا�شال يف 
كني�شتنا الكلدانية ، وعاملا مقتدرا يف حقل البحث 
والتالي���ف ، وحمقق���ا بارع���ا متمكنا م���ن �شنعته ، 
وموؤرخ���ا ينق���ب يف بط���ون الكت���ب واملخطوطات 
يغ���ور يف اعماقه���ا لي�شي���د لنا ال�شحي���ح ال�شالح 
املقرون بالدل���ة والراهن ، فقد كان واحلق يقال 
عامل���ا ملك نا�شية العل���م واملعرفة من كل جوانبها ، 
وق���د ل يعرف الكث���ريون عن هذا الكاه���ن ، ال من 
خ���الل الهال���ة الكن�شية التي كان���ت تتوجه ، او من 
ناف���ذة ،، كلي���ة باب���ل للفل�شف���ة والاله���وت ،، التي 
ولدت على يديه و�شب���ت يف اح�شانه ، اما خلفيته 
الجتماعي���ة وطفولته و�شب���اه ون�شاأته ، والروح 
الطيب���ة الت���ي كان يتحل���ى به���ا ، وتوا�شع���ه اجلم 
وب�شاطت���ه و�شفافية نف�ش���ه ، فقد تكون خافية على 

الكثري منا.
ول���د الفقيد ع���ام 1937 يف حمل���ة ،، �شهر �شوق ،، 
مبدين���ة املو�شل غ���ري بعيد ع���ن كني�ش���ة القدي�شة 
م�شكنت���ة الت���ي كان���ت قبل���ة طائفتن���ا الكلداني���ة ، 
وعل���ى خط���وات منه���ا كان معه���د �شمع���ون ال�شفا 
الكهنوت���ي للكل���دان ، وغ���ري بعي���د عن���ه كان معهد 
اخ���ر للكهن���وت هو معه���د م���ار يوحن���ان احلبيب 
لالب���اء الدومنيكان ، ويف هذا اجلو الديني ، ويف 
اح�شان عائلة م�شيحية ورعة ار�شعته منذ �شغره 
لب���ان التقوى وخمافة الل���ه ، ن�شاأ وترعرع ، وحن 
اكم���ل ال�شاد�شة من عمره التحق مبدر�شة �شمعون 
ال�شف���ا البتدائية لطائفة الكل���دان ، وتلقى علومه 
الوىل عل���ى ايدي مربن افا�شل غر�شوا يف نف�شه 

حب العلم ، فكان منذ �شغره �شغوفا باملعرفة تواقا 
اىل كل جدي���د ، متفوقا يف درا�شته ، وكان معلموه 
يتمن���ون ان يكون طبيبا لمعا او مهند�شا م�شهورا 
او حماميا ي�شار اليه بالبنان ، لكنه يف اعماقه كان 
يحل���م يف ان يك���ون تلمي���ذا اكلرييكيا مث���ل اولئك 
التالمي���ذ الذي���ن كان يراهم كل ي���وم وهم ي�شعون 
ب���ن معهده���م وكني�شته���م ، لي�شب���ح كاهن���ا يخدم 
النا����س وي�شاعده���م يف تثبي���ت اميانه���م وياأخ���ذ 
بايديه���م للعبور نحو الخرة وهم مزودون بزواد 
التقوى والف�شيلة ، وقد حقق الله امنيته والتحق 
بعد درا�شته البتدائية باملعهد الكهنوتي الكلداين 
، وبع���د ب�شعة �شن���وات تقرر ار�شال���ه اىل جامعة 
انت�ش���ار المي���ان يف روم���ا لكمال درا�شت���ه فيها ، 
ف�ش���د ال�شاب ال�شغري الرحال اىل الغرب وهو فتى 
ياف���ع مل ي�شتد عوده بعد ، وو�شل عا�شمة الكثلكة 
ف���راأى جوه���ا يعب���ق باري���ج امل�شيحي���ة احلق���ة ، 
وكنائ�شها تفوح بعطر القدي�شن ال�شهداء الوائل 
كمار بطر�س وبول�س الذين �شفحوا دمائهم الزكية 
عل���ى ثراها من اج���ل انت�شار المي���ان و�شاهد تلك 
الكنائ����س الفخم���ة مثل كني�ش���ة ،، القدي�س بطر�س 
،، يف قل���ب الفاتيكان تزخ���ر بروعة الفن املعماري 
باجل���ى �ش���وره ، فابه���ر ال�شاب بتل���ك البهة وذلك 
اجل���الل اللذين كانا يغلف���ان روما العريقة ، فحيث 
تلف���ت نظرك تطالع���ك اث���ار احل�ش���ارة الرومانية 
ا�شم���ه  وه���ذا   ،، ف���اروق   ،، ان  بي���د   ، امل�شيحي���ة 
احلقيقي ،، الكلرييكي ال�شغري القادم من ال�شرق 
البعي���د... من بالد ما ب���ن النهرين وح�شارة بابل 
العريق���ة ما كانت تلك املع���امل مهما بلغت من روعة 
وجم���ال ت�شرف���ه عن غايت���ه الوىل الت���ي قدم من 
اجله���ا وه���ي الدر����س والتح�شي���ل والبح���ار يف 
ع���امل الكت���ب واملخطوط���ات والطالع عل���ى كنوز 
الغ���رب ، فان�ش���رف اىل غايت���ه بكل هم���ة ، وتفرغ 
له���ا بجمي���ع طاقات���ه وا�شتط���اع بع���د �شن���وات ان 
يتوج جهده وتعب���ه ب�شهادة الدكت���وراه بالقانون 
املدين م���ن جامعة ال�شورب���ون يف فرن�شا ، و�شيم 
كاهن���ا يف كني�ش���ة القدي����س بطر�س خليف���ة ال�شيد 
امل�شي���ح م���ع �شي���ادة املثل���ث الرحم���ات ،، يو�ش���ف 
توم�ا����س ،، ال���ذي زامل���ه يف درا�شت���ه وع���ادا معا 
اىل الع���راق ح���ن دعاهم���ا روؤ�شاوؤهم���ا للرج���وع 
وامل�شاهم���ة يف خدم���ة ابر�شيتيهم���ا ، ويف الوطن 
عم���ل الب يو�ش���ف حب���ي يف املطراني���ة الكلدانية 

باملو�ش���ل ، وا�شتغ���ل مع مثلث الرحم���ات املطران 
،، عمانوئي���ل بن���ي ،، ث���م مثلث الرحم���ات املطران 
،، كوركي����س كرم���و ،، وت���وىل خدم���ة كني�شة مار 
افرام يف املو�ش���ل اجلديدة ب�شعة �شنوات منحها 
الكثري من وقته وجعلها تقف على قدميها ويف هذا 
الوقت ع���ن ع�شوا يف املجمع العلم���ي العراقي - 
الف���رع ال�شرياين الذي كان يت���وىل رئا�شته �شيادة 
املطران ،، اندراو�س �شنا ،، وتعتر �شنوات عمله 
يف املو�ش���ل من اخ�شب �شني نتاج���ه الفكري فقد 
كان هن���اك قريبا من م�ش���ادر الثقافة ومنبع الثار 

ال�شورية.
ارتبط ب�شداق���ات عميقة مع بع����س مثقفي مدينة 
املو�ش���ل وادبائها من ا�شات���ذة اجلامعة واملعتنن 
ب�شوؤون الثار الذين كانوا يكنون له كل الحرتام 
والجالل ويعرتف���ون مبكانته العلمية ويتبادلون 
واياه الراأي يف كثري من المور العلمية والدبية ، 
وحن �شغرت خورنة كني�شة دهوك بوفاة املرحوم 
الب ،، اوغ�شط���ن �ش���ادق ،، ع���ام 1986 ت���رع 
الب يو�ش���ف بالعم���ل يف كني�شتها ف���رتك املو�شل 
املدين���ة الكب���رية املمتلئة ن�شاطا وحرك���ة وما فيها 
م���ن الق وتوهج ثق���ايف ورحل اىل ده���وك املدينة 
ال�شغرية لي�ش���د الفراغ الكبري ال���ذي كان قد تركه 
الب اوغ�شطن ويوا�شل م�شرية الراحل يف جمع 
ال�شباب وتقريبهم من الله ومتتن اوا�شر الخوة 
بن امل�شيحين وامل�شلمن النهج الذي خطه الكاهن 
الراحل ، وبداأ الب يو�شف حبي مبا عرف عنه من 
نف�س كرمية ، وروح ب�شيطة بريئة كالطفال يجمع 
حوله ال�شغار والكبار ويعقد واياهم لقائات دينية 
وثقافية ويحثهم على املطالعة والعودة اىل جذور 
امل�شيحية ال�شيل���ة وي�شاركهم يف اعمال الكني�شة 
وال�ش���راف على اموره���ا املالية اىل جانب كل هذا 
كان يحظ���ى مبكان���ة حمرتم���ة وتقدي���ر كب���ري من 
روؤ�ش���اء الدوائ���ر احلكومي���ة يف املحافظ���ة الذين 
كان���وا يدرك���ون منزلت���ه العلمي���ة في���زدادون ل���ه 
تبجيال ول يردون له طلبا فكان خري عون للطائفة 
الكلداني���ة ، وق���د ام�ش���ى يف تلك املدين���ة اكر من 
عام���ن ازده���رت كني�شته���ا يف عه���ده امي ازده���ار 
وم���ع ان���ه كان تعبا ب�شب���ب ا�شط���راره لل�شفر اىل 
بغ���داد كل ا�شبوع���ن حل�شور اجتماع���ات املجمع 
العلم���ي فقد كان فرحا ومبتهجا بعطائه الذي اثمر 
، وزرع���ه الذي نبت ، وت���رك هناك ذكريات طيبة ل 

ميك���ن ان تن�شى ابدا ، ثم ع���اد اىل املو�شل لريتاح 
بع�س الوقت ويعاود الكتابة والتاليف لكن الزمن 
مل يط���ل ب���ه ، فما ان ت���وىل مثلث الرحم���ات غبطة 
البطري���رك مار ،، روفائي���ل الول بيداويذ ،، �شدة 
البطريركي���ة الكلداني���ة حتى ا�شتدع���اه اىل بغداد 
ليتوىل مه���ام ال�شكرتارية الثقافي���ة لغبطته ويبداأ 
يف و�ش���ع احلجر ال�شا�س لكلي���ة ،، بابل للفل�شفة 
والالهوت ،، بجانب الدير الكهنوتي الكلداين يف 
حي امليكانيك مبدينة ال���دورة لتكون معينا ثقافيا 
وفل�شفي���ا ودينيا ينهل منه تالمذة املعهد ومن �شاء 
م���ن العلماني���ن وه���ذا اي�ش���ا ك�شاأنه دائم���ا ، منح 
امل�ش���روع جه���وده اجلب���ارة وعم���ل امل�شتحيل من 
اج���ل ار�شاء دعائم���ه حتى مل مي�ش���ي �شوى وقت 
ق�ش���ري والكلية �شرعت ابوابه���ا للدرا�شة فانت�شب 
اليه���ا عدد كبري م���ن ال�شباب وج���دوا فيها �شالتهم 
اىل جانب تالمذة املعهد الكهنوتي ، وحن �شغرت 
خورن���ة م���ار كوركي����س يف الغدي���ر ب�شب���ب �شفر 
الب �ش���ري قجب���و راعيها اىل الدي���ار المريكية 
انيط���ت الي���ه اعم���ال خورنتها فوا�ش���ل ال�شري يف 
حتديث وتفعي���ل العمل الكن�ش���ي واعطى لل�شباب 
فر�شته���م لظه���ار قابلياته���م وطاقاته���م اخلالقة ، 
وتوا�ش���ل يف خدمة ه���ذه الكني�شة مع مهام عمادة 
كلية بابل ، هك���ذا كانت ت�شري اليام بالب يو�شف 
حبي... اجتماعات يف املجل�س العلمي العراقي... 
تدري����س وادارة كلية باب���ل ،،، م�شاركات فعالة يف 
جمل���ة ،، ب���ن النهري���ن ،، التي كان يت���وىل رئا�شة 
حتريره���ا... ويف جمل���ة ،، جن���م امل�ش���رق ،، التي 
ت�شدره���ا البطريركية الكلداني���ة... وم�شاهمة يف 
الكتاب���ة ملجلة ،، الفك���ر امل�شيح���ي ،، اىل جانب ما 
ياأخ���ذه منه البحث والتاألي���ف والتحقيق من وقت 
وجه���د ، ا�شاف���ة اىل مه���ام ال�شكرتاري���ة الثقافي���ة 
للبطريركي���ة فكان يف �شفر متوا�شل اىل هذا البلد 
او ذاك حل�ش���ور اجتماع���ات جمال����س البطارك���ة 
الكاثولي���ك ال���ذي كان امينا ل�ش���ر جممعه ، زد على 
ذل���ك زيارت���ه ال�شنوي���ة العتيادي���ة ملدين���ة روم���ا 
للقاء املحا�ش���رات على طلبة كلية انت�شار الميان 
يف جامع���ة بروبكن���دا... لق���د كان املرح���وم الب 
الدكت���ور يو�شف حب���ي كتلة متوقدة م���ن الن�شاط 
واحليوية ، ل ي�شتقر على حال ، ول يهداأ له بال... 
يري���د ان ينجز الكثري الكثري يف الزمن القليل غري 
ان ه���ذا الزم���ن الذي كان يف �ش���راع معه قهره يف 
الخ���ري و�شلبه من احبائه ومريديه يف حلظة مرة 
قا�شي���ة... وذه���ب �شهي���د العلم والواج���ب... كان 
يري���د ان ي�شل بريوت �شريع���ا ليح�شر اجتماعات 
جمم���ع البطارك���ة الكاثولي���ك ، ومن ث���م يطري اىل 
روم���ا لي���وؤدي واجب���ه نح���و طالب���ه الذي���ن كانوا 
ينتظرونه كل عام لريت�شف���وا املعرفة من يديه.... 
لك���ن املوت كان له باملر�ش���اد فخطفه منا يف حادث 
�شي���ارة على طريق بغداد - عمان وهو يف عنفوان 

عطائه وقمة تدفقه.
رح����م الل����ه الب الدكت����ور يو�ش����ف حب����ي الكاه����ن 
والعامل الذي قلما يج����ود الزمان بالرجال العظام 
امثال����ه... و�شالما عل����ى روحه الطاه����رة اخلالدة 
خل����ود الب����د... وعزاوؤن����ا فيه انه يحي����ا بيننا مبا 
ترك����ه من اثار ثرة ، واعمال خرية ، و�شمعة طيبة 
مالأت الدنيا و�شغل����ت النا�س... فاىل جنات اخللد 
مث����واك ايه����ا الب الك����رمي... ولي�شب����غ الرحم����ن 
نعم����ه ال�شماوية عليك وويثيبك ثوابا مقبول على 
م����ا اديته يف ه����ذه الدنيا.... واحلم����د لله على كل 

حال.

االب الدكتور يوسف حبي..

هذا ما علق من ذكرى األب يوسف حبي في ملّفات المؤرخين

االب يوسف حبي الكاهن... والعالم.
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د. إبراهيم خليل العالف

كاميران عبداالحد

منذ اأوائ���ل ال�شبعينيات من القرن املا�شي، تعرفت 
عل���ى الأ�شت���اذ الدكت���ور الراحل يو�ش���ف حبي يف 
كني�ش���ة الكل���دان يف حمل���ة امليا�شة، والت���ي كانت 
ت�شمى كذلك ب � )البطركخانه( وهي مقر املطرانية 
يف املو�ش���ل، ول���ه يف ه���ذه الكني�ش���ة غرف���ة اأنيقة 
تزينه���ا مكتب���ة كب���رية ت�ش���م الكث���ري م���ن الكت���ب 
وامل�ش���ادر، وق���د وجدت���ه اإن�شان���ا فا�ش���ال، ومثقفا 
واعي���ا مدركا لكل مايحيط به. ل���ه اآراء متفردة يف 

الكون، والإن�شان، واملجتمع، واحلياة.
ومم���ا يف���رح اأن الدكتور حب���ي كان يع���ر عن تلك 
الآراء ب���كل و�ش���وح و�شراح���ة وذل���ك م���ن خ���الل 
حواراته م���ع الآخرين، اأو من خالل و�شائل الن�شر 
املتاح���ة ويف مقدمتها جمل���ة )بن النهري���ن( التي 
كان يراأ�س حتريرها ويكت���ب مقالتها الفتتاحية، 
ويرعاه���ا رعاي���ة خا�ش���ة، وكان م���ن دلئ���ل ه���ذه 
الرعاية اأمران: اأولهم���ا اأنها كانت منفتحة على كل 
التيارات الفكرية. وثانيهما اأنها كانت منتظمة يف 

ال�شدور وهذا ما نفتقده اليوم فيها.
كان ل���ه ف�ش���ل عل���ي، وذل���ك م���ن خ���الل م�شاعدت���ه 
يل يف ترجم���ة الن�شو����س الفرن�شي���ة الت���ي كن���ت 
احتاجه���ا يف درا�شتي للماج�شت���ري، وكنت اأزوره 
يف مق���ره، ويف بيت���ه. وتوثق���ت عالقتن���ا، عندم���ا 
انتدب للتدري�س يف اأوا�ش���ط ال�شبعينيات واأوائل 
الثمانينيات من القرن املا�شي لأكر من 5 �شنوات 
)1975-1981( لتدري�س اللغة الفرن�شية يف ق�شم 
اللغ���ة الإنكليزية بكلي���ة الآداب – جامعة املو�شل، 
فكن���ا نلتقي يوميا يف )كافيترييا( الكلية مع بع�س 
الأخ���وة م���ن الأ�شاتذة، كم���ا دع���اين اإىل امل�شاركة 
يف حترير جمل���ة )بن النهري���ن(. واأ�شهمت للمدة 
م���ن 1973 وحت���ى 2002 بكتابة قراب���ة 15 بحثا 
ودرا�شة يف اخت�شا�ش���ي التاريخ احلديث ن�شرت 

كلها.
وا�شتط���اع د. يو�شف حبي ا�شتقطاب عدد كبري من 
الباحث���ن واأ�شاتذة اجلامعات العراقية للكتابة يف 
املجلة، ويرجع ال�شبب يف جناحه يف هذا الجتاه 
اإىل اأخالق���ه وطيبت���ه وثقافت���ه العالي���ة واأريحيته 

الكبرية، وابت�شامته الودودة.
ولالأ�ش���ف �شعف���ت لقاءاتنا، عندما نق���ل اإىل بغداد 
�شن���ة 1990 لت�شل���م عم���ادة كلي���ة باب���ل للفل�شف���ة 
والالهوت فيه���ا. واأتذكر اأننا التقينا اللقاء الأخري 
بع���د انتهاء موؤمت���ر عق���د يف الكلية املذك���ورة بن 
بعنوان”وج���ه   2000 �شن���ة  مايو/اآي���ار  و7   3
الله”اأ�شه���م فيه نخبة م���ن علماء الدي���ن امل�شلمن، 

ورجال الدين امل�شيحين. 
مل اأكن اأعرف باأن ا�شمه احلقيقي فاروق بن داوؤود 
يو�ش���ف حب���ي، وا�شم���ه الكن�شي يو�ش���ف حبي اإل 
بع���د اأن تر�شح يف انتخاب���ات املجل�س الوطني يف 
الثمانيني���ات من الق���رن املا�ش���ي. و�شعقت عندما 
�شمعت مبا تعر�س اإليه من حادث �شري على طريق 
بغ���داد - عم���ان اأودى بحيات���ه ي���وم 15 اأكتوب���ر/

ت�شرين الأول �شنة 2000.
ول���د الدكت���ور يو�ش���ف حب���ي يف املو�ش���ل يف 23 

م���ن عائل���ة  دي�شمر/كان���ون الأول �شن���ة 1938، 
م�شيحي���ة مو�شلي���ة عريق���ة، وانتم���ى بع���د اإنهائه 
الدرا�ش���ة البتدائية يف مدر�شة كني�شة مار يو�شف 
مبحل���ة القلعة، ث���م يف مدر�شة الطاه���رة يف �شارع 
النب���ي جرجي����س، ث���م دخ���ل اإىل املعه���د الكهنوتي 
ال�شف���ا(،  )�شمع���ون  املو�ش���ل  يف  البطريارك���ي 
واأكم���ل درا�شت���ه الديني���ة في���ه، و�شاف���ر اإىل روما 
�شن���ة 1954 وح�ش���ل عل���ى الدبل���وم يف الإع���الم 
م���ن جامع���ة برودي���و �شن���ة 1962 والدبل���وم يف 
العل���وم الجتماعي���ة من معهد جي�ش���ك �شنة 1966 
واللي�شان����س يف الفل�شف���ة م���ن الكلي���ة الوربانية 
املعروف���ة ب�”بروبغندا”واملاج�شت���ري يف الفل�شفة 
ث���م الدكت���وراه يف القان���ون الكن�ش���ي م���ن جامعة 

الالتران �شنة 1966. 
كان الأب الأ�شت���اذ الدكت���ور يو�ش���ف حب���ي، اأح���د 
موؤ�ش�ش���ي جملة )بن النهري���ن( ورئي�س حتريرها 
ل�شمعت���ه  واخت���ري   ،1973 �شن���ة  �شدوره���ا  من���ذ 
العلمية ع�شوا يف املجم���ع العلمي العراقي، وكان 
من اخلم�شة املوؤ�ش�شن ملجمع اللغة ال�شريانية يف 
الث���اين م���ن اأكتوبر/ت�شري���ن الأول �شن���ة 1972، 
ولن�شاط���ه واهتماماته بالتاري���خ العراقي القدمي، 
منحه احتاد املوؤرخن العرب ع�شويته. هذا ف�شال 
ع���ن اأنه كان ع�ش���وا يف املعهد ال�شرق���ي يف روما، 
وع�ش���و �شرف يف جمامع عربية وعاملية وهو اأحد 
ثماني���ة منظم���ن للموؤمت���رات الدولي���ة للدرا�شات 

العربية وال�شريانية. 
كم���ا اأن���ه ع�ش���و يف احت���اد الأدب���اء والكت���اب يف 
وع�ش���و  ال�شحفي���ن،  نقاب���ة  وع�ش���و  الع���راق، 
اجلمعي���ة الفل�شفي���ة العراقي���ة، وع�ش���و اجلمعية 
الدولية لتاريخ الطب يف باري�س منذ عام 1982. 

له مئات املق���الت والدرا�شات والبحوث املن�شورة 
يف جم���الت مو�شلي���ة وعراقي���ة وعربي���ة وعاملية 
والفرن�شي���ة  وال�شرياني���ة  العربي���ة  وباللغ���ات 
من�ش���ورة  كت���ب  ول���ه  والإيطالي���ة.  والإنكليزي���ة 
وخمطوط���ة، ور�ش���دت الكث���ري م���ن تل���ك املقالت 
والدرا�ش���ات التي ل يت�شع املج���ال لعر�شها، وكان 
ين�شر يف جمالت عديدة منها جملة )بن النهرين(، 
وجمل���ة )اآف���اق عربي���ة(، وجملة )امل���ورد(، وجملة 
)جن���م امل�شرق(، وجملة )املجم���ع العلمي(، وجملة 

)الفكر امل�شيحي(. 

ومن كتبه املن�شورة:
1.حنن بن ا�شحق1974

2.طريق الفرح )مرتجم( 1970
3.علوم البابلين )مرتجم( 1980

4.الإن�شان يف اأدب وادي الرافدين 1980 
5.كني�ش���ة امل�ش���رق 1989اجل���زء الأول وقد اأجنز 

اجلزء الثاين قبيل رحيله.
6.تواريخ �شريانية )حتقيق( 1983

7.تاريخ ايليا بر�شينابا
8.الدلئل حل�شن بهلول )حتقيق(

ال�شوب���اوي  ي�ش���وع  لعب���د  املوؤلف���ن  10.فهر����س 
)حتقيق( 1986

11.قطوف من مهرجان حنن 
12.رحلة اوليفييه اإىل العراق 1984

13.ملحمة الثمانن )�شعر( 
14.نريان ال�شعر 

15.خلجات خواطر 
16.ن�شوة القمم )خواطر( 1996

17.درا�شات اإجنيلية 
18.جوامع حنن بن ا�شحق يف الآثار العلوية 

19.كنائ�س املو�شل 1980
ا�شح���ق  ب���ن  حلن���ن  املولودي���ن  20.كت���اب 

)حتقيق(1980
بالإ�شاف���ة اإىل اأن له كراري�س تعريفية بدير الربان 
هرم���زد، وكني�شة الطاه���رة، ودي���ر ماركوركي�س، 

ودير مار ميخائيل.
ولي�س من ال�شهول���ة ح�شر مقالت ودرا�شات الأب 
الدكتور حبي لكن ل باأ�س من اأن نورد عناوين عدد 
منه���ا وخا�شة يف جمل���ة )بن النهري���ن( منها على 
�شبيل املث���ال مقالته املو�شوم���ة: العمل والعمران 
يف اأدب وادي الرافدي���ن، ومالم���ح ثقافية خليجية 
حت���ى الق���رن ال�شاب���ع املي���الدي، والن�ش���ر العربي 
الع���راق 1856-1980، والتاري���خ  امل�شيح���ي يف 
الع���راق،  كنائ����س  واأق���دم  اأ�شم���ى،  واحل���ق  ح���ق 
واأبر�شي���ة نوه���درا، وم�شادر القان���ون يف كني�شة 
امل�شرق، والرتاث والإن�ش���ان، والرها مدينة افرام 
ومدر�شته، ووزراء وكتاب م�شيحيون يف القرنن 
ال�شاب���ع والثام���ن امليالدي���ن، واملفه���وم الأب���وي 
للرئا�ش���ة يف كني�ش���ة امل�شرق، واإ�شه���ام ال�شريانية 
والتاري���خ  والعاملي���ة،  العربي���ة  احل�شارت���ن  يف 

اأعظ���م مدر�شة، وال���رتاث عمل م�ش���رتك، ول حياة 
ب���دون تاري���خ، ومار بهن���ام بن الق�ش���ة واحلدث، 
والتاري���خ واملعتقد، واأ�ش���ول التاريخ وم�شادره، 
وح���وار الثقاف���ات، وال�شلط���ة خدمة، وم���ن نحن؟ 
وتاريخن���ا وتراثن���ا، ومطبعة الآب���اء الدومنيكان 

واإكليل الورود.
ف�شال عن: م�شرية العرب الأوائل يف ميدان النحو، 
وكني�ش���ة م�شكنتا يف املو�ش���ل، واإن�شان كلكام�س، 
والبطري���رك  والتق���دم،  البن���اء  ركي���زة  وال���رتاث 
يو�ش���ف اودو، وخ�شو�شي���ة فكرن���ا القدمي: نظرة 
اإن�شاني���ة متزن���ة، وامل���راأة يف ال�شرائ���ع العراقي���ة 
القدمي���ة، وخمطوط���ات تلكيف، وال���رتاث العلمي 
العرب���ي، واأ�شالة تراثن���ا، والطباع���ة العربية يف 
ايطالي���ا م���ن الق���رن 16 حتى الق���رن 19، والعراق 
ي�ش���د هجم���ات الفر����س يف الق���رن الثام���ن ع�شر، 
وكني�ش���ة امل�شرق ب���ن الأ�شال���ة والت�شتت، والفكر 
ينق�شنا اأم ماذا؟ وال�شلحفاة والأرنب يف ع�شرنا، 
وتكري���ت ومدر�شتها يف القرنن ال�شاد�س والثاين 
ع�ش���ر امليالدين، ويف ذكرى اب���ن العري 1286-

1986، ولقاء الفكر والقلب واحلياة. 
كان الأب الدكت���ور يو�ش���ف حب���ي، اإن�شانا متحررا 
من القي���ود الكن�شية ال�شارمة، وق���د وجدته مهتما 
بالق���راآن الكرمي ويقتني معظم تفا�شريه، ويحاول 
با�شتمرار من خالل اأحاديثه وكتاباته اأن ي�شت�شهد 
باآيات���ه، ويج���ري مقارنة مع ما وج���ده يف الكتاب 
بح����س  ويتمت���ع  الع���راق،  يح���ب  املقد����س. وكان 
وطني عال جدا. وكان يدعو با�شتمرار اإىل البناء، 

ومقاومة الهدم ويقول:”لأتهدم بل ابن دوما«. 
كم���ا كان يوؤك���د يف كل اأعمال���ه وكتابات���ه عل���ى اأن 
الإن�ش���ان احلق هو من ي���درك اأ�شوله وخ�شائ�شه 
عميق���ة،  الأ�ش���ول  تك���ون  م���ا  وبق���در  وهدف���ه 
واخل�شائ����س متنوعة، والأهداف بعيدة بقدر ذلك 
يتطل���ب الأمر فك���را وطاقة وهم���ة، وكان يت�شاءل: 
وه���ل اأغنى من ال���رتاث واأهم من تاري���خ الإن�شان 
واأعم���ق م���ن اأ�ش���ول ح�ش���ارة الع���راق بل���د مابن 
النهري���ن واأ�شد تنوعا واأ�شمى تطلعا؟ وقال جوابا 
عل���ى ت�شاوؤل���ه اإن العامل يهت���م بتاريخ���ه، وتراثه، 
وح�شارات الأمم لذلك ل بد لنا كعرب وكم�شرقين 
اأن نعمل م���ن اأجل اعتماد اأ�ش����س وا�شحة وثابتة، 
وتاريخن���ا  تراثن���ا  وح���دة  ه���ي  الأ�ش����س  وه���ذه 
وجماعي���ة العمل والهدف يف نهاي���ة الأمر الك�شف 
عن تراثن���ا وح�شارتنا وبلدنا الع���راق، ول بد من 

اأن يكون العمل من اأجل خري الإن�شانية وتقدمها.
ارتبط الدكتور حبي، ب�شالت وا�شعة مع جمايليه 
م���ن الباحث���ن واملوؤرخ���ن والكت���اب وال�شع���راء، 
وكان مهتم���ا بالفك���ر وبالثقافة البن���اءة، وذلك لأن 

الثقافة بنظره �شلطة معرفية وقوة عظمى.
الفك���ر  حب���ي  يو�ش���ف  الدكت���ور  الأب  خ���دم  لق���د 
وال���رتاث والثقاف���ة العراقي���ة والعربي���ة ب���كل جد 
واإخال����س، ومل يكت���ف بالرتكي���ز عل���ى الإ�شافات 
النوعي���ة حل�شارة م���ا بن النهري���ن اإىل احل�شارة 
الإن�شاني���ة، واإمن���ا ركز عل���ى القي���م اليجابية يف 
تراثن���ا وتاريخنا وح�شارتن���ا ول�شيما قيم اخلري 
والت�شام���ح وال�شالم واملحب���ة والعمل والإخال�س 

واحلكمة والتوا�شع والإيثار والحرتام.

      قبل ع�شر �شنوات من الآن خ�شرنا اأبًا ومربيًا 
وفيل�شوف���ًا وكاتبًا واأخًا عزي���زًا علينا، اإنه الأب 
الدكت���ور يو�شف حبي ال���ذي انتقل اإىل اخلدور 

ال�شماوية يف 2000/10/18.
بع���د وف���اة الأب اأوغ�شط���ن �ش���ادق يف مت���وز 
ع���ام 1985، �شعرنا نحن اأه���ل دهوك وبخا�شة 
ال�شب���اب واملثقفن بفراغ كبري لأن كل ما بداأ يف 
بنائ���ه الأب الراح���ل خ���الل �شن���وات خدمته يف 
دهوك مل يكتمل.. فلم يكن الأب اأوغ�شطن كاهنًا 
فق���ط بل اأبًا واأخًا و�شديق���ًا وذا قلب كبري، فكان 
�شغريًا مع ال�شغار وكبريًا مع الكبار، فقريًا مع 
الفق���راء وغنيًا مع الأغنياء، وكان �شاعرًا واأديبًا 

ومو�شيقيًا.
وبعد رحيل���ه )الأب اأوغ�شطن( اأ�شبحت دهوك 
ب���دون كاه���ن، فكنا نح���ن ال�شباب نلتق���ي يوميًا 
يف الكني�ش���ة، وذات مّرة �شمعن���ا من قبل املثلث 
الرحم���ة املطران اإ�شطيفان كج���و راعي اأبر�شية 
زاخو ونوهدرا باأنه مّت تعين الأب يو�شف حبي 
كاهن���ًا ملدينة دهوك وقد فرحن���ا جدًا لهذا اخلر 
وبداأن���ا التح�شريات يف كني�شة النتقال ونادي 
نوه���درا الجتماع���ي ل�شتقب���ال ه���ذا ال�ش���رح 
الثقايف الكب���ري يف مدينتنا العزي���زة نوهدرا.. 
وهكذا ا�شتل���م الأب اجلديد م�شوؤوليته الرعوية 

خلورنة كني�شة الكلدان يف مدينة دهوك.
لق���د كان الأب يو�ش���ف حبي اآن���ذاك يعرف جيدًا 
�ش���ادق  اأوغ�شط���ن  الراح���ل  الأب  �شخ�شي���ة 
الكهنوتية والثقافية، لذلك فقد اقرتح على بع�س 
املثقف���ن م���ن احت���اد اأدباء الك���ورد ف���رع دهوك 
والهيئ���ة الإداري���ة لن���ادي نوه���درا الجتماعي 
باإقام���ة مهرجان ثقايف كبري مبنا�شبة مرور عام 
على وفاة الأب اأوغ�شطن �شادق تخليدًا لذكراه 
امل�ش���ّرف.. وبالفع���ل مّت اإقامة مهرج���ان نوهدرا 
الثق���ايف الأول للف���رتة م���ن 27-31 اآب من عام 

.1986
وانتهت م���دة خدمة الأب يو�شف حبي الق�شرية 
والتي ا�شتمّرت ل�شنت���ن )1986-1987( وعاد 
اإىل مدينته )املو�شل( ليكّمل م�شواره الكهنوتي 

والأدبي والثقايف.
يف منت�ش���ف �شه���ر مت���وز من ع���ام 2000 كلفُت 
بال�شف���ر اإىل بغ���داد لإي�ش���ال دع���وات امل�شاركة 
يف مهرج���ان نوه���درا الثق���ايف ال�شاد����س م���ن 
�شكرت���ري  ب�شفت���ي   2000 اآب   16-13 الف���رتة 
ن���ادي نوه���درا الجتماع���ي لأدباء الع���راق، يف 
الي���وم الأول قمت بزي���ارة اإحتاد اأدب���اء العراق 
املركز العام ويف اليوم الثاين زرت مقر جمعية 
اآ�شور بانيبال والتقيت هن���اك بال�شعراء روبن 
بي���ت �شموئي���ل واليا�س مت���ي من�ش���ور وعادل 
دن���و واأدي���ب ك���وكا وبنيام���ن ح���داد و�شعي���د 
�شامايا على م���ا اأذكر، كانت يف حينها حما�شرة 
لالأدي���ب بنيام���ن ح���داد يف حديق���ة اجلمعية.. 
وبع���د انتهائه���ا توجهنا اإىل مق���ر الإحتاد برفقة 
ال�شاعر روب���ن بيت �شموئي���ل وال�شاعر اليا�س 
متي من�شور والتقين���ا هناك يف حديقة الإحتاد 
ال�شاع���ر العراق���ي ع���ادل ال�شرق���ي واأخرنا باأن 
رئي����س الإحت���اد وافق عل���ى �شفر ال�شع���راء اإىل 

دهوك للم�شاركة يف اأعمال املهرجان املذكور.
روب���ن  م���ن  طلب���ت  الع�ش���اء  نتن���اول  وفيم���ا 
حب���ي  يو�ش���ف  الأب  بلق���اء  برغبت���ي  واليا����س 
لدعوت���ه للم�شارك���ة بهذا املهرج���ان، ويف اليوم 

الت���ايل ات�شل الأخ روبن ب���الأب الراحل وحدد 
مع���ه اللق���اء يف كلية باب���ل للفل�شف���ة والالهوت 
ال�شاع���ة العا�ش���رة والن�ش���ف �شباح���ًا فذهبن���ا 
غرفت���ه  بالغ���ة يف  بح���رارة  هن���اك  وا�شتقبلن���ا 
الت���ي كانت جدرانه���ا من الكتب.. فب���داأ ي�شاألني 
عن مدين���ة ده���وك واهلها وعن ن�شاط���ات نادي 
نوه���درا، فاأبلغت���ه رغب���ة اأهايل ده���وك بروؤيته 
ثانية ومتنياتهم له بال�شحة والعافية، و�شلمته 
الدع���وة ففرح بها كث���ريًا وق���ال يل باحلرف )يا 
كام���ريان �ش���وف األغ���ي كل التزاماتي م���ن اأجل 

التزاماتي يف دهوك(.
وبع���د �شاعة واحدة غادرنا مبنى الكلية وتلقينا 
دع���وة غ���داء من عائل���ة ال�شاعر اليا����س متي يف 
داره.. ويف ع�ش���ر ذاك اليوم قدمت دعوات اإىل 
ال�شاع���ر الكب���ري حممد الب���دري والأديب الكبري 

ح�شن اجلاف و�شّروا لذلك.
واتفق���ت م���ع كل املدعوي���ن ب���اأن النط���الق اإىل 

دهوك �شيكون �شباح يوم 2000/8/12.
وب���داأت اللجان املنبثق���ة وبالتن�شيق مع اللجنة 
العلي���ا للمهرجان بالتح�شري لهذا العر�س الرائع 
كخلي���ة نحل من اأج���ل اإجناحه، وب���داأت الوفود 
تتواف���د اإىل مدينة دهوك رغم اإج���راءات املرور 
ال�شعب���ة وامل�شين���ة من خالل نق���اط ال�شيطرات 
يوم���ذاك.. و�ش���وًل اإىل فندق لومان���ا مقر اإقامة 

املدعّوين.
ب���داأ املهرجان اأعماله عن���د ال�شاعة الثامنة م�شاًء 
الي���وم  منه���اج  وكان   2000/8/13 ي���وم  م���ن 
الأول خم�ش����س ملحا�ش���رة الأب يو�ش���ف حبي 
الكوردي���ة  )الدرا�ش���ات  بعن���وان  كان���ت  الت���ي 
وال�شريانية يف امل�شادر الغربية(، وبعد انتهائه 
م���ن حما�شرت���ه ب���داأ يتح���دث عن جم���ال دهوك 
وكورد�شت���ان عل���ى اأنه���ا حديقة جميل���ة ورائعة 
بوروده���ا املتنوع���ة. ويف �شباح الي���وم الثاين 
جتولن���ا يف �شوب���ر ماركت )م���ازي( وهناك قال 
يل باحل���رف: )كام���ريان، �ش���وف جت���ري ي���وم 
2000/8/18 انتخاب���ات احت���اد اأدب���اء وكتاب 
الع���راق ول اأريد امل�شاركة فيه واأرغب البقاء يف 
دهوك اأطول مّدة ممكنة حلن انتهائها( فرحبُت 
بطلبه وقلت له اأه���اًل و�شهاًل بك و�شوف نخدمك 

لياًل ونهارًا...
وبع���د اأن انتهين���ا م���ن الت�ش���وق ذهبن���ا لزيارة 
كني�ش���ة مار اإيث اآلها والتقين���ا باملطران املثلث 
الرحم���ة حن���ا قل���و والأب الراح���ل يعق���وب بتو 

النج���از، وبعد خروجنا من هن���اك ونحن نركب 
ال�شي���ارة �شمعن���ا اأحده���م ينادي اأبون���ا يو�شف 
حب���ي قائ���اًل )اأبونا حب���ي، اأ�شتاذ ع���دي!! يقول 
باحلرف الواحد عل���ى اأبونا حبي احل�شور اإىل 
بغ���داد يوم 2000/8/18 لغر����س امل�شاركة يف 
النتخابات واأنت مر�ش���ح �شمن قائمته(. وبكل 
ع�شبي���ة قال اأبونا لذل���ك ال�شخ�س: )اذهب وقل 
لأ�شتاذك ب���اأن يو�شف حبي لي����س قطع �شطرجن 
بيده(. وقال يل وهو يرجتف من �شدة الع�شبية 
والرهب���ة دعنا نغادر.. فذهبن���ا اإىل كازينو كلي 
دهوك وكانت ال�شاعة حوايل الواحدة والن�شف 
ظه���رًا، وقال: )يا كام���ريان اأن���ت ل تعرف عدي 
ه���ذا، اإنه ج���اّلد وطائ�س وجمن���ون...( فقلُت له 
اإه���داأ يا اأبون���ا وتوكل على امل�شي���ح و�شافر غدًا 
اإىل بغ���داد.. فاأج���اب نع���م غ���دًا �شاأ�شاف���ر بعون 

الله..
وقبل اأن نطلب طعام الغداء طلبت منه اأن اأجري 
مع���ه لقاء �شحفيًا ب�شفتي �شكرتري حترير جملة 
)اأثرا( التي ي�شدرها ن���ادي نوهدرا الجتماعي 
فرح���ب بذلك وقال هات اأ�شئلتك و�شوف اأجاوب 

عليها وغدًا ت�شتلمها. 
عزي���زي الق���ارئ، ب�شبب ظ���روف فني���ة ومالية 
توقفت جملة )اأثرا( عن ال�شدور ومل يت�شنى يل 

ن�شر هذه املقالة.
 ونق���ول للفقي���د الراح���ل: اأيه���ا الأب اإننا نذرف 
الدم���وع عل���ى رحيل���ك املبك���ر وحلاق���ك بقوافل 
ال�شه���داء والقدي�شن الذين �شق���وا اأر�س الآباء 
والأج���داد بدمائهم الطاهرة م���ن اأجل ن�شر كلمة 
املحبة وال�شالم يف بلدنا العراق ووفاًء لكم نقف 

اأمام روحكم الطاهرة بكل اإجالل واإكبار.

نبذة عن الأب يو�سف حبي:
در����س  املو�ش���ل 1938/12/23،  م���ن موالي���د 
)الاله���وت،  )لي�شان����س(  الفل�شف���ة  روم���ا  يف 
لي�شان�س(، القانون الكن�شي )دكتوراه( ودبلوم 
تاري���خ  الإع���الم،  وو�شائ���ل  الإجتماعي���ات  يف 
الإحل���اد، املرمييات، ومر�شح لدكت���وراه الدولة 

يف ال�شوربون/ فرن�شا عن احل�شارة.
ع�ش���و جممع اللغة ال�شرياني���ة 1972 ورئي�شها 
حاليًا، واملجم���ع العلمي العراقي 1978 وحاليا 

ع�شو املجمع العاملي ورئي�س فرع الفل�شفة.
عمي���د كلية باب���ل للفل�شف���ة والاله���وت ورئي�س 
حتري���ر جمل���ة ب���ن النهري���ن، ا�شت���اذ يف املعهد 
ال�شرق���ي )روم���ا( النائب البطريرك���ي لل�شوؤون 
الثقافية ورئي�س حمكم���ة الإ�شتئناف الكن�شية. 
)بغ���داد-  كوركي����س  م���ار  كني�ش���ة  وخ���وري 

الغدير(.
والن���دوات  املوؤمت���رات  ع�ش���رات  يف  �ش���ارك 
العاملي���ة، �شاحب اأكر م���ن )20( كتابًا )تاأليف، 
حتقي���ق، ترجمة( واأكر من )350( مقاًل وبحثًا 

يف جمالت عراقية وعربية واأجنبية..
العربي���ة،  ال�شرياني���ة،  الت���ي يجيده���ا  الّلغ���ات 
الإيطالي���ة، الفرن�شي���ة، الالتيني���ة، الإنكليزي���ة، 

الأملانية..
خدم يف دهوك )1987-1986(.

املقابلة ال�سحفية:
اأثرا: ت�شر هيئة حترير جملة اأثرا الدورية والتي 
ي�شدرها نادي نوهدرا الجتماعي يف دهوك اأن 
تنته���ز فر�شة وجودكم بن اأهلك���م واأبنائكم يف 
ده���وك للم�شاركة يف مهرجان نوه���درا الثقايف 
ال�شاد����س للف���رتة م���ن 13-16 اآب 2000 فاأهاًل 

و�شهاًل بكم بن اأحبابك واأ�شدقائك.
د. يو�ش���ف حبي: اأه���اًل و�شهاًل بك���م، اأمتنى من 

كل قلبي النج���اح لهذه التظاه���رة الثقافية التي 
يقيمه���ا ه���ذا الن���ادي العريق وال���ذي يجمع بن 
جناحه كل فئات ال�شعب بال تفرقة اأو عن�شرية.. 

واأمتنى لأهايل دهوك الأعزاء كل اخلري.
اأث���را: ما هو انطباعك واأنت ت�شارك يف مهرجان 

نوهدرا الثقايف ال�شاد�س واأنت من موؤ�ّش�شيه؟
د. يو�ش���ف حب���ي: عن���د جميئ���ك اإىل بغ���داد ي���ا 
اأخ كام���ريان لتدع���وين اإىل امل�شارك���ة يف ه���ذا 
املهرج���ان فرح���ُت ج���دًا وبّين���ُت ل���ك ا�شتعدادي 
حما�ش���رة  واإلق���اء  ب���ه  وامل�شارك���ة  للح�ش���ور 
بعن���وان )الدرا�شات الكوردي���ة وال�شريانية يف 
امل�ش���ادر الغربية( وقلُت لك باأنن���ي �شوف األغي 
كل ارتباطات���ي من اأجل ذلك.. وقد �شررُت اأي�شًا 
بالهيئ���ة الإدارية التي اأخذت عل���ى عاتقها اإقامة 
الثقافي���ة  والأما�ش���ي  والن���دوات  املهرجان���ات 
وال�شعري���ة الت���ي كان���ت ال�شم���ة الأ�شا�شية لهذا 
الن���ادي العري���ق.. لق���د كان لالأدب���اء والكت���اب 
الك���ورد دور مه���م يف اإجناح املهرج���ان الثقايف 
الأول ال���ذي انعق���د يف ده���وك للف���رتة من 27-
31-1986، وق���د كان مع���ي الأخ���وة تيلي اأمن 
وكرمي فندي واأنور حمم���د طاهر واإنه لإنطباع 
جي���د يف اأن اأ�ش���ارك في���ه م���رة اأخ���رى، واأمتنى 
من الإخ���وة امل�شوؤول���ن والإدارين واحلزبين 
واأوله���م الأخ نيجريف���ان اأحم���د حماف���ظ دهوك 
م���ّد يد العون له���ذا النادي الذي بق���دم ن�شاطاته 
الثقافية والجتماعي���ة خلدمة اأبناء هذه املدينة 

اجلميلة التي هي فعاًل عرو�س العراق.
اأثرا: ماذا تن�شح ال�شباب يف هذه املرحلة؟

د. يو�شف حبي: بالن�شبة اإىل ال�شباب يف دهوك 
فاإنه���م ما�شون على نف�س درب ونهج وفكر الأب 
الراح���ل اأوغ�شطن �ش���ادق يف حمبتهم وكرمهم 
وخ�شاله���م احلميدة وما اأري���د الرتكيز عليه هو 
�شمودهم بوجه التيارات اجلارفة على حّد قول 
اأبين���ا البطري���رك م���ار روفائي���ل الأول بطريرك 
بابل عل���ى الكل���دان يف العراق والع���امل. وعلى 
�شفح���ات ه���ذه املجلة التي جت�ش���دت يف بع�س 
املنظم���ات العامل���ة يف املنطقة باإ�ش���م الإن�شانية 
لتحقيق ماآربه���م اخلبيثة يف وحدة هذا ال�شعب 
واأر�شه. واأمتنى من كل �شاب و�شابة اأن يكونوا 

يداأً واحدة لبناء وطنهم العراق وكورد�شتان.
اأثرا: كلمة اأخرية..

د. يو�ش���ف حب���ي: اإن���ه ل�شع���ور طّي���ب اأن األتقي 
م���ّرة اأخ���رى باأحبائ���ي واأ�شدقائي م���ن الكّتاب 
وال�شع���راء والأدب���اء الك���ورد يف ه���ذا الكرنفال 
لكورد�شت���ان  قلب���ي  م���ن كل  اجلمي���ل واأمتن���ى 
التط���ور والإزده���ار ول�شعبها الطي���ب املوفقية، 
ولقد اأده�شتني مع���امل التطور والبناء احلا�شل 
اأن  امل�شوؤول���ن  كل  م���ن  فاأمتن���ى  املنطق���ة،  يف 
يخط���وا مثل هكذا خط���وات من اأج���ل اأن تكون 

كورد�شتان مثاًل للعامل اأجمع.. 
واأ�شك���ر من قلبي اأع�شاء الهيئ���ة الإدارية لنادي 
نوه���درا الجتماعي وكذل���ك الأخ حمافظ دهوك 
وهيئة حترير جملة مه تن والإخوة تيلي اأمن 
وك���رمي فندي وفهي���م عبدالله ودي���ار الدو�شكي 
واأهايل دهوك الكرام على احلفاوة والإ�شتقبال 
احل���ار ال���ذي ا�شتقبل���وين ب���ه.. واإن�ش���اء الل���ه 

�شاأكون معكم يف مهرجانكم ال�شابقه.
اأث���را: �شك���رًا جزي���اًل يا دكت���ور على ه���ذا اللقاء 

الرائع واإن�شاء الله �شنكون عند ح�شن ظنكم. 

د. يو�ش���ف حب���ي: اأقدم جزيل ال�شك���ر اإىل جملة 
اأثرا واأمتنى لها ولكم املوفقية يف عملكم خلدمة 

اأبناء هذه املدينة.
اأثرا: اأ�شكركم اأبونا واأمتنى لكم التوفيق..

يوس��ف حب��ي وإس��هاماته في 
خدمة الفكر والتراث

الثقافة سلطة معرفية وقوة عظمى

مع األب الدكتور يوسف حبي
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 زي��ن احم��د النقش��بندي

�شعق���ت   2000 �شن���ة  الول  ت�شري���ن   15 يف   
الع���راق  يف  والكادميي���ة  الثقافي���ة  الو�ش���اط  
وخارجه بنباأ  وفاة الب العالمة الدكتور يو�شف 
حب���ي يف ح���ادث اث���ر تعر�ش���ه حل���ادث  موؤ�ش���ف 
)ا�شط���دام �شي���ارة(  وهو يف طريق���ه اىل الردن  
ال�شرقي���ة  الكنائ����س  جمام���ع  موؤمت���ر  حل�ش���ور 
املقام���ة يف لبن���ان ان���ذاك ، ول نري���د ان نخو�س 
يف حيثي���ات وا�شب���اب احل���ادث كون هن���اك اكر 
من عالم���ة ا�شتفهام حول احل���ادث ومكان ووقت 

حدوثه؟.
قليلون ه���م الذين تو�شل���وا اإىل مكانت���ه العلمية 
واإبداع���ه الفك���ري ومقدرت���ه الكبرية عل���ى العمل 
بن�شاط يف احلق���ول املتنوعة يف اآن واحد ، لذلك 
ف���ان ا�شت�شه���اد الأب الدكتور يو�ش���ف حبي بتلك 
الطريق���ة املوؤملة، وتركه مكانه �شاغ���رًا ا�شبح من 
الع�ش���ري على غريه ان ي�شغله ملا امتاز من خ�شال 

نادرة، وعلم وفري وملا كان فيه من توا�شع. 
وقد كنت قد تعرفت على العالمة الراحل الدكتور 
املا�ش���ي  الق���رن  ثمانين���ات  منت�ش���ف  يف  حب���ي 
وتوط���دت عالقت���ي ب���ه م���ن خ���الل عمل���ي من�شق 
دورات حتقيق الن�شو�س واملخطوطات ال�شنوية 
الت���ي كان يقيمه���ا مرك���ز احي���اء ال���رتاث العلمي 
العرب���ي يف جامع���ة بغ���داد والذي كان���ت ترا�شه 
ا�شتاذتن���ا نبيل���ة عبداملنع���م داود يف ت�شعين���ات 
القرن املا�شي  حي���ث كان له م�شاركة متميزة منذ 
اإقام���ة ال���دورة الوىل ولغاية ال���دورة التا�شعة ، 
ومم���ا اذكره عن���ه انه يلقي حما�ش���رة جديدة يف 
كل دورة عل���ى امل�شارك���ن يف ال���دورات تت�شمن 
معلومات تراثية وتاريخية مل يتم ت�شليط ال�شوء 
عليه���ا من قبل كان يبهر به���ا ا�شحاب اخت�شا�س 
حتقي���ق الن�شو����س واملخطوط���ات يف  احلق���ل 
الكادمي���ي والعاملن يف جم���ال  الدب والتاريخ 
وخا�ش���ة املخطوطات والوثائ���ق البكر التي حلد 
الن مل يت���م ال�شتف���ادة منها وخا�ش���ة ال�شريانية 

والعري���ة  واملحف���وظ اغلبها يف خزائ���ن الكتب 
وخا�ش���ة  والجنبي���ة   العربي���ة  واملخطوط���ات 
مكتب���ة  حا�ش���رة الفاتي���كان التي حتت���وي اي�شا 
الكثري م���ن املخطوطات العربية ال�شالمية املهمة 
يف جم���ال الدب والتاري���خ واللغ���ة والطب وعلم 
الفل���ك والفل�شفة ومما يوؤ�شف ل���ه اننا مل ن�شتطع 
ت�شجي���ل هذه املحا�ش���رات ل �شوتيا ول �شوريا 
ومن ال�شياء التي يجب علي ذكرها ان الفقيد كان 
زاهدا فخالل  معرفتي وات�شايل به ملدة جتاوزت 
الع�ش���ر �شن���وات كن���ت اراه دائم���ا يرت���دي الزي 
الكهنوتي ال�شود ، كذلك كان ليتوانى عن تقدمي 
امل�شاعدة لكل من ي�شتعن به من طلبة العلم �شواء 
كانت ا�شت�شارة او طلب م�شدر او مرجع �شرياين 
او عربي او اجنبي او ترجمة ن�س من الن�شو�س 

او املواد املن�شورة يف العديد من املو�شوعات.

ول���د فاروق داود يو�شف والذي ُعرف با�شم الأبد. 
يو�ش���ف حب���ي ع���ام 1940ومنه���م م���ن يق���ول يف 
1938/12/23،  وقي���ل يف 13ك1 �شن���ة 1938م 
يف حمل���ة ،، �شه���ر �ش���وق ،، مبدين���ة املو�شل غري 
بعي���د عن كني�شة القدي�شة م�شكنتة التي كانت قبلة 
الطائف���ة الكلدانية ، وعلى خطوات منها كان معهد 
�شمع���ون ال�شف���ا الكهنوت���ي للكل���دان ، وغري بعيد 
عنه كان معهد اخر للكهنوت هو معهد مار يوحنان 
احلبي���ب لالب���اء الدومني���كان، واكم���ل الدرا�ش���ة 
البتدائي���ة واملتو�شط���ة والثانوي���ة ع���ام 1956،  
در����س املرحل���ة البتدائي���ة يف املو�ش���ل، ومعه���د 

�شمعون ال�شفا الكهنوتي عام 1954-1950.
اجلامع���ة  يف  والاله���وت  الفل�شف���ة  در����س   -
 )Pont. Univ. Urbaniana(الأورباني���ة
بروما(، ع���ام 1955-1962، وح�شل على �شهادة 

لي�شان�س يف الفل�شفة ولي�شان�س يف الالهوت.
جامع���ة  يف  الكن�ش���ي  القان���ون  در����س   -
  )Pont. Univ. Lateranum(الالت���ران

حزي���ران  يف  الدكت���وراه  �شه���ادة  عل���ى  وح�ش���ل 
.1966

ّي���ات  املمَْرميمَ الدبل���وم يف  - حا�ش���ل عل���ى �شه���ادة 
 Pont. Univ.(يان���وم م���ار  جامع���ة  م���ن 
م���ن  الإحل���اد  يف  ودبل���وم   ،)Marianum
اجلامع���ة الأورباني���ة، ودبل���وم يف الجتماعي���ات 
).C. I. S. I. C( جي�شي���ك    م���ن  الراعوي���ة 
بروم���ا ع���ام 1966، ودبلوم يف و�شائ���ل الت�شال 
 Univ. Pro(   1962 م���ن جامعة برو ديوع���ام
ودكت���وراه فخرية يف الالهوت من معهد الالهوت 
العربي���ة،  الآتي���ة:  اللغ���ات  ،يتق���ن  ال�شوي���د  يف 
ال�شرياني���ة، الإيطالي���ة، الفرن�شي���ة، واأقل من هذه 
اللغات: الإجنليزية، الالتيني���ة، الأملانية. مع اإملام 

بالعرية وال�شبانية واليونانية.
وه����و �شكرتري مطراني���ة الكلدان من���ذ عام 1966 
حت���ى ع���ام 1980 وا�شت���اذ حما�ش���ر يف جامع���ة 
املو�ش���ل ع���ام 1975 اىل ع���ام 1981، وا�شتاذ يف 
املعه���د ال�شرقي بروم���ا ع���ام 1983، وعميد لكلية 
الفل�شفة والالهوت منذ عام 1991، اخت�ري ع�شوًا 
عام���اًل يف جمم���ع اللغ���ة ال�شرياني���ة ع���ام 1972 
م،وعندما األغ���ي املجمع ال�شرياين و دمج باملجمع 
العلمي العراق���ي، عن الأب حبي ع�شوا عامال يف 
واخت���ري ع�شوًا عاماًل يف املجم���ع اجلديد)املجمع 
العلم���ي العراق���ي( من���ذ ع���ام 1979 ع�ش���و دائرة 
الرتاث العربي والأ�شالم���ي وع�شو دائرة العلوم 
الأن�شاني���ة، لغاية وفات���ه يف �شنة 2000 وقد ناهز 
ال�شت���ن  ،  وع�ش���و م���وؤازر يف جممع���ي الردن 
ودم�شق منذ عام 1980، وع�شو اجلمعية الدولية 
لتاري���خ الط���ب يف باري����س ع���ام 1982 وع�ش���و 
احتاد الدب���اء والكتاب يف العراق منذ عام 1980 
وع�شو اجلمعي���ة الفل�شفية العراقية ،ع�شو احتاد 
الأدباء والكتاب يف العراق منذ عام 1980، واأحد 
اأع�شاء اللجنة املركزية عدة �شنوات، ع�شو احتاد 
الأدب���اء الع���رب، ع�شو اجلمعي���ة الفل�شفية، ع�شو 

جمعي���ة البارا�شيكولوجي، ع�شو احتاد املوؤرخن 
الع���رب، ع�ش���و هي���اأة املوؤمت���رات ال�شرياني���ة يف 
الع���امل، ع�شو هي���اأة موؤمت���رات ون���دوات الرتاث 
ال�شري���اين )لبن���ان(، ، وع�ش���و جمعي���ة ال���رتاث 
العرب���ي امل�شيح���ي والدرا�ش���ات ال�شرياني���ة ع���ام 
1984 وع�ش���وًا موؤازرًا يف جممعي اللغة العربية 
يف الأردن و�شوريا منذ عام 1980، وع�شو احتاد 
املوؤرخن الع���رب ونقابة ال�شحفي���ن يف العراق، 
وه����و ع�ش���و جمعي���ة القان���ون ال�شرقي من���ذ عام 
1975، ع�ش���و رابط���ة معاه���د وكلي���ات الالهوت 
يف ال�ش���رق الأو�ش���ط، اأمن �ش���ر بطارك���ة ال�شرق 
الكاثوليك ، والنائب البطريركي للكلدان لل�شوؤون 
الثقافي���ة، عميد كلية بابل للفل�شفة والالهوت )منذ 
تاأ�شي�شها ع���ام 1991(، رئي�س حمكمة ال�شتئناف 

الكن�شية يف العراق منذ 1990.
ع�ش���رات  يف  عم���ل   .1961/12/20 من���ذ  كاه���ن 
اللج���ان الكن�شي���ة يف املو�شل وبغ���داد، واخت�س 
بال�شبيب���ة والتثقيف، وخدم يف خورنة كاتدرائية 
م�شكنت���ه، واأدار كني�شة م���ار اأفرام يف املو�شل من 
1976 ولغاي���ة 1990، ع���دا عام���ي 1987-1986 
حيث توىل م�شوؤولي���ة كني�شة النتقال يف دهوك، 
ث���م اأ�شب���ح م�ش���وؤوًل منذ ع���ام 1990 ع���ن كني�شة 
احلكم���ة الإلهي���ة )ال�شليخ(، واخل���وري امل�شوؤول 

لكني�شة مار كوركي�س )الغدير( منذ عام 1996.
اأ�ش���رف عل���ى اأطاري���ح ماج�شت���ري ودكت���وراه يف 
روم���ا، ناق�س يف كلي���ة الآداب، جامعة بغداد ثالث 
ر�شائ���ل ماج�شت���ري وخم����س اأطاري���ح دكت���وراه. 
حا�ش���ر خم�س �شن���وات يف جامع���ة املو�شل، كلية 
الآداب )لغ���ة �شريانية، ولغة فرن�شي���ة(. عمل على 
�شيانة اأكر من كني�شة قدمية يف املو�شل )كني�شة 
الطهرة، كني�شة �شمعون ال�شفا، كني�شة م�شكنته(. 
�شاح���ب فكرة”مو�شوعة كنائ�س امل�شرق ،ا�شتحق 
اأك���ر م���ن �شكر وتقدي���ر م���ن: املعه���د ال�شرقي يف 
روم���ا، ع���دة جامعات وجمعي���ات اأجنبي���ة، وزارة 
الأوق���اف وال�شوؤون الدينية، الحتاد العام للكتاب 

واملوؤلفن يف العراق.
�ش���ارك يف موؤمترات عاملي���ة ون���دوات فكرية عدة 
)نح���و خم�شن( وقدم بحوثًا كث���رية يف معظمها، 
وذلك يف الع���راق، لبن���ان، الأردن، م�شر، �شوريا، 
 ، اإيطاليا،والنم�ش���ا  ليبي���ا،  الدامن���ارك،  تركي���ا، 
ا�شباني���ا،  بلجي���كا،  هولن���دا،  اأملاني���ا،  وفرن�ش���ا، 
ال�شوي���د، اجنل���رتا، الهن���د. اخت����س بدرا�شته يف 
ح�شارة الع���راق وتاريخ كني�ش���ة ال�شرق والداب 
ال�شرياني���ة وتاري���خ العل���وم عن���د الع���رب، يتق�ن 
والفرن�شي���ة  واليطالي���ة  وال�شرياني���ة  العربي���ة 
والنكليزي���ة والملاني���ة والالتيني���ة. ل����ه موؤلفات 
كث���رية، وزه���اء مائت���ي بح���ث ومقال���ة بالعربي���ة 
والفرن�شية ن�شرت يف جمالت عربية واجنبية وقد 
حا�ش���ر واألقى درو�شًا يف معظم البلدان املذكورة، 
واأجرى مقابالت تلفزيوني���ة واإذاعية و�شحافية، 
يتق�ن العربية وال�شريانية واليطالية والفرن�شية 
والنكليزي���ة والملاني���ة والالتيني���ة. ل����ه موؤلفات 
كث���رية، وزه���اء مائت���ي بح���ث ومقال���ة بالعربي���ة 
والفرن�شي���ة ن�شرت يف جمالت عربية واجنبية ،و 
كان ي�شغ���ل وظيفة لهوتية ر�شمية هي �شكرتارية 

بطرياركي���ة الكلدان، باإ�شن���اد الكاردينال روفائيل 
عل���ى   الكل���دان  باب���ل  بطري���ارك  بيداوي���د،  الأول 
العامل. و بت�شجيع من���ه �شاهم الأب حبي )مع عدد 
من الدكاترة األآب���اء(  بتاأ�شي�س كلية بابل لالهوت 
يف بغ���داد لإع���داد الرهب���ان و تاأهيله���م لدرا�شات 
الالهوتي���ة يف الفاتيكان وا�شب���ح عميد كلية بابل 
للفل�شف���ة والاله���وت، ا�شت���اذ يف املعه���د ال�شرق���ي 
)روم���ا( النائ���ب البطريرك���ي لل�ش���وؤون الثقافي���ة 
ورئي����س حمكم���ة الإ�شتئناف الكن�شي���ة ، ومر�شح 
لدكت���وراه الدول���ة يف ال�شورب���ون/ فرن�ش���ا ع���ن 

احل�شارة..
الق���اء  يف  الب���ارع  النبي���ه  املحا�ش���ر  ذل���ك  وه���و 
املحا�ش���رة ويف الأجابة عل���ى خمتلف املداخالت، 
وهو العامل واملوؤرخ املقت���در يف البحث والتاأليف 
والأ�شتنتاج واملقارنة والتحليل ملا ورد يف بطون 
امهات الكت���ب واملخطوط���ات وو�شعها على حمك 
النق���د ال�شليم ليعط���ي للقارئ مو�شوع���ًا تاريخيًا 
�شليم���ًا ، لق���د كان الدكت���ور حب���ي ذل���ك الأن�ش���ان 
املتوا�ش���ع الب�شي���ط املجام���ل وكان ل���ه دائمًا نكتة 
بريئة حا�شرة لكل موقف مع �شرعة البديهية التي 

ات�شفت بها �شخ�شيته املحببة للجميع.
النهرين”الف�شلي���ة  جملة”ب���ن  حتري���ر  رئي����س 
احل�شارية منذ تاأ�شي�شها عام 1972، وقد كتب فيها 
منذ ذلك التاري���خ افتتاحيات وبحوثًا. واأ�شري اإىل 
اأن للبطريركي���ة الكلداني���ة جملتن:”الأوىل”بن 
النهرين”تاريخي���ة - تراثية. راأت النور باملو�شل 
ع���ام 1972 عل���ى يد الآب���اء: يو�شف حب���ي وجاك 
ا�شحق وبطر�س يو�شف، وق���د تبنتها البطريركية 
بعي���د وف���اة الأول. ويراأ�س حتريره���ا الأب األبري 
اأبونا. والثانية”جنم امل�شرق”ناطقة ر�شمية با�شم 
البطريركية، وهي جملة دينية، ثقافية واجتماعية. 
�شدر العدد الأول يف مطلع عام 1995 مببادرة من 
مثلث الرحمة البطري���رك روفائيل الأول بيداويذ، 

ورئي�س حتريرها املطران جاك ا�شحق«
كان ل���ه دور كب���ري يف اإقام���ة مهرج���ان م���ار افرام 
وحنن �شنة 1972، ومهرجان نوهدرا يف دهوك، 

�شارك يف ع�شرات املوؤمترات والندوات العاملية.
لقد كان يو�شف حب���ي الأن�شان ل يحتمل التع�شب 
مهم���ا كان لون���ه او نوع���ه، وهو ل يري���د ان يبني 
الأن�ش���ان واملجتم���ع واحل�شارة عل���ى الأنتماءات 
الدينية او املذهبية او العرقية، ولكن هذه النظرة 
الأن�شاني���ة ال�شفاف���ة مل تك���ن عائق���ًا ام���ام حتدي���د 
الهوي���ة الت���ي تعتر م���ن امل�شلم���ات الأ�شا�شية من 
حق���وق الأن�شان، الف ع�شرات الكتب وا�شدر اأكر 
من )40( كتاب���ًا مطبوع  )تاأليف، حتقيق، ترجمة( 
واأكر م���ن )350( مقاًل وبحثًا يف جمالت عراقية 

وعربية واأجنبية..
وله موؤلف���ات يف ح�شارة الع���راق وتاريخ كني�شة 
امل�ش���رق والداب ال�شرياني���ة وتاري���خ العلوم عند 

العرب..... 
وكن���ت قد �شالته يف احدى زيارتي ولقاءتي به يف 
كلية باب���ل يف منطقة الدورة ببغ���داد عن موؤلفاته 

حيث اطلعني عليها يف مكتبته وهي :-
Le PATRiARCheAUdOetlep  -1
-28  -OUVOirepatrarcal. )rome

))1966
 Signification de(  -2
 lunionchaldeenne de mar
 2(،29rome en1553-  sulaqa avec

)1966  ،parts، vernon ،france
3- كني�ش���ة املحبة – املطبع���ة الع�شرية ، املو�شل 

1966م.
4- وثائ���ق عن تاريخ املعه���د الكهنوتي البطريكي 

الكلداين ، بريوت 1966

 ، – املطبع���ة الع�شري���ة   5- الكني�ش���ة وال�ش���الم 
املو�شل 1968.

)املو�ش���ل  وكني�شةالطاه���رة،  الديرالأعل���ى   -6
)1969

7- ي�ش���وع حيات���ي، )مطبع���ة الحت���اد اجلدي���د ، 
املو�شل، 1971(

8- جوام���ع حنينبنا�شحقفيالآثارالعلويةلر�ش���ط
و- بغداد 1971

)ترجم���ة(  ايفل���ي  الفرح،لوي����س  طري���ق   -9
)املو�شل1972(

10- حنن بن ا�شح���ق، ) وزارة الثقافة والإعالم، 
بغداد 1975(

)ترجمةوتق���دمي  ايليابر�شيناي���ا،  تاري���خ   -11
وتعليق(،اجلزء الول )بغداد 1975(.

12- خلجات العلوية لر�شطو، )بغداد 1976(.
)ترجمةوتق���دمي  ايليابر�شيناي���ا،  تاري���خ   -13

وتعليق(،اجلزء الثاين )بغداد 1976(.
14- دير الربان هرمز )بغداد 1977(.

15- فهار����س املخطوطات ال�شرياني���ة يف العراق 
)تقدمي( اجلزء الول ، بغداد 1977.

16- دير مار كوركي�س- بغداد 1977.
17- البطريريك يو�شف اودا واملجمع الفاتيكاين 
الول )من�ش���ورات جمل���ة الوح���دة يف المي���ان ، 

�شيدا 1979(.
18- كتاب املولودين حلنن بي ا�شحق )حتقيق(- 

بغداد 1980.
19- ديرالربانهرمزد، )بغداد 1980(.

20- الإن�شان يف اأدب وادي الرافدين، )املو�شوعة 
ال�شغرية،بغداد 1980(.

)بغ���داد  كنائ�شاملو�شل،عربياإجنلي���زي   -21
.)1980

)ترجم���ة(،  علومالبابلين،مرغريرتوث���ن،   -22
)وزارةالثقافةوالإعالم،بغداد 1980.

الع���راق  فهار�شاملخطوطاتال�شرياني���ةيف   -23
)تقدمي( اجلزءالثاين ، بغداد 1981.

24- خمطوط���ات ابر�شية عقرة )ن�شر اي�شا �شمن 
فهار����س املخطوطاتال�شريانيةيف الع���راق( بغداد 

.1981
25- تواريخ �شريانية،ترجمةوتعليق،املجمعالعل

ميالعراقي،بغداد 1982.
26- فهار����س جملة بن النهري���ن )1982-1973( 

بغداد 1982.
27- رحل���ة اوليفييه اإىل العراق )ترجمة( - بغداد 

.1984
28- نريان ال�شعر- بغداد 1985.

29- ديرمارميخائيل، )بغداد 1986(.
فهر�شاملوؤلفينلعبدي�شوعال�شوباوي،حتق���ي  -30
قوترجمةوتعلي���ق، )املجمعالعلميالعراقي،بغ���داد 

.)1986
31- ملحم���ة الثمان���ن، )وزارة الثقافة والإعالم، 

بغداد 1986(.
32- عل���م اآثارب���الد الرافدين،جان كل���ود ماكرون، 
252،بغ���داد  ال�شغ���رية  )املو�شوع���ة  )ترجم���ة( 

.)1986
33- كت���اب الدلئ���ل للح�ش���ن ب���ن البهلول،حتقيق 

وتعليق، )معهد املخطوطات العربية 1987(.
اي�ش���ا  )ن�ش���ر  تلكي���ف  34- خمطوط���ات كني�ش���ة 
�شمن فهار�س املخطوط���ات ال�شريانية يف العراق 

املطبوع يف بغداد عام 1981( ، بغداد 1987.
35- درا�شات اإجنيلية )ترجمة9(- بغداد 1988.
36- كني�شة امل�شرق،اجلزءالأول- بغداد 1989. 

37- ق�شائداإيطالي���ة، )ترجمةوتعلي���ق اتونب���ذ(، 
)بغداد 1995(.

38- ن�شوة القمم )خواطر(- بغداد 1996.

39- ال�شموع الأوىل، )بغداد 1998(.
40- جمام���ع كني�ش���ة امل�ش���رق، )ترجم���ة وتعليق 
وبح���وث(، )من�ش���ورات كلي���ة الاله���وت احلرية 

الك�شليك،لبنان 1999(.
41- رحل���ة اىل كرد�شتان يف ب���الد مابن النهرين 
ترجم���ة   ، بندي���ه  ه���ري  تالي���ف   ،1885 �شن���ة  

وتعليقات ، اربيل 2001.
–الثوري���ة  الكلداني���ة  كني�شةامل�ش���رق    -42
 ، احلري���ة(  الاله���وت  كلي���ة  )من�ش���ورات 

الك�شليك،لبنان 2001.
ن�ش���ر اأك���ر م���ن 350 بحث���ًايف جم���الت عراقي���ة، 
خا�شة،والفرن����س عربية،عاملية،بالعربي���ة 
����س  ن�شو و ، ية جنليز لإ ا و ، لية يطا لإ ا و ، ية
بال�شرياني���ة ولغ���ات اأخرى،وترجم���ات، تتناول: 
الفكرالفل�شف���ي،  القدمي���ة،  ح�شارةالع���راق 
الأدبي���ات  كني�شةامل�ش���رق،  تاري���خ  الاله���وت، 
ال�شرياني���ة، م�شيحيةالع���راق وال�ش���رق الأو�ش���ط 
كت���ب  امل�شاهم���ةيف  الظروفالراهن���ة. وكذل���ك  يف 

جماعية،ومو�شوعات عاملية.
ه���ذه  فيه���ا  ن�ش���رت  الت���ي  املج���الت  اأه���م  وم���ن 

البحوث:-
)العربية،ال�شرياني���ة،  العلم���ي  جملةاملجم���ع 
عربية،الرتاثال�شعبي،الأ والكردية(،املورد،اآف���اق 
قالم،املوقفالثقايف،اجلامع���ة )املو�شل(،احت���ادالأ
دباءوالكتاب،قال�شوريايا،الكتابال�شرياين،الف���ك
رامل�شيحي،جنمامل�شرق،وخا�شةجملةبينالنهرين
كرئي�شتحريرله���ا ، بالإ�شاف���ة اإىل اك���ر من مائتي 
بح���ث من�شور يف جمالت حملي���ة وعربية وعاملية 
وخا�ش���ة يف جمالت )جنم امل�ش���رق وبن النهرين 
موا�شي���ع  بحوث���ه  تتن���اول  امل�شيح���ي(  والفك���ر 
كالفل�شفة، الالهوت، تاريخ، الجتماع، وحتقيقات 

يف ن�شاطات الكني�شة الكلدانية.
واملجالتالعربية مثل امل�شرة،الر�شالة،احلكمة،امل�س
رق،اللقاء،الن�شرةال�شريانية،حياتناالليتورجي���ة،
 Paroledel’Orient، Proche Orient
اخرى  Chertien،بالإ�شافةاإىلجمالتاأجنبي���ة 

ولهاأكرمنخم�شينمادًةفيمو�شوعاتعاملية.
وكان لقائ���ي الخري به يف املحا�ش���رة التي القاها 
يف ن���ادي ا�شور بانيبال يف منطقة كمب �شارة قبل 
�شه���ر او اكر من ا�شت�شه���اده وكما اذكر انها كانت 
عن ال�شري���ان �شكان العراق ال�ش���الء واحل�شارة 
البابلي���ة وق�شي���ة الهج���رة الت���ي ازدادت يف تل���ك 
الف���رتة ب�ش���ب احل�شار وم���ا خلفه من اث���ار وبن 
رايه ب�شكل �شريح يف هذا املو�شوع الذي يرف�شه 
رف�ش���ا قاطعا داعي���ا ابن���اء كني�شت���ه اىل ال�شمود 
وع���دم الهج���رة لنهم ا�شح���اب الر����س منذ وجد 
الع���راق وكان والن العراق ار�س الباء والجداد 
وه���و الب والم والبن ول بديل عنه هو التاريخ 

والرتاث والهوية والعنوان )كذا(.
وق���د كان و�شيبق���ى العالم���ة حب���ي عل���م مع���روف 
م���ن اع���الم الفكروالفل�شف���ة والثقاف���ة والتاري���خ 
وال���رتاث العراق���ي ورمبا يك���ون من اب���رز اعالم 
الق���رن الع�شرين وهو بعد جن���م مالأ �شياوؤه �شماء 
العل���م واملعرف���ة لن�ش���ف ق���رن وب���دون مقدم���ات 
رح���ل عنا ب�شم���ت وغمو�س  بع���د ان �شجل ا�شمه 
م���ع اخلالدي���ن ، كل كلم���ات الوفاء واحل���ب لك ايه 
ال�شت���اذ الفيل�ش���وف واملعل���م الراه���ب والرتاث���ي 
واملت�شوف واملوؤرخ واملرتجم واملحقق وال�شديق 
لك ايها الن�شان الطي���ب الب�شيط املتوا�شع املحب 
املتفائل احل���ر الكلمة الذي مل يخات���ل ومل يتخاذل 

�شاحب الكلمة احلقة املدوية.

رحم���ك الل���ه ا�شتاذن���ا ومعلمن���ا و�شديقن���ا الكبري 
والعزيز الراهب الفيل�شوف يو�شف حبي

يوسف حبي العالمة الذي سجل اسمه 
في سجل الخالدين

في ذكرى العالمة الراهب والشيخ الزاهد



ح���ب���ي���ب ت���وم���ي 

الأب الدكت����ور املرح����وم يو�شف 
حّبي غني عن التعريف للقارئ الكرمي، 

لق����د كان راعيًا وكاهنًا ورعًا ملن يح�شر له القدا�س 
يف الكني�ش����ة، وه����و ذل����ك املحا�شر النبي����ه البارع 
يف الق����اء املحا�ش����رة ويف الأجاب����ة عل����ى خمتلف 
املداخالت، وهو العامل واملوؤرخ املقتدر يف البحث 
والتاأليف والأ�شتنتاج واملقارنة والتحليل ملا ورد 
يف بط����ون امهات الكت����ب واملخطوطات وو�شعها 
على حمك النقد ال�شلي����م ليعطي للقارئ مو�شوعًا 

تاريخيًا �شليمًا. 
لق����د كان الدكت����ور حبي ذل����ك الأن�ش����ان املتوا�شع 
الب�شي����ط املجام����ل وكان ل����ه دائم����ًا نكت����ة بريئ����ة 
حا�ش����رة ل����كل موق����ف، ف����كان جاه����ز لالأجاب����ة مع 
�شرع����ة البديهي����ة الت����ي ات�شف����ت به����ا �شخ�شيت����ه 

املحببة للجميع.
يف كني�ش����ة ماركيوركي�����س يف الغدي����ر كان يق����ام 
لقاء ثق����ايف حتت عنوان ملتقى احلكمة، و�شادف 
ان القيت يف ه����ذا املتلتقى حما�شرة حتت عنوان 
جغرافية اللغات الب�شري����ة، وكان املرحوم جال�شًا 
اىل جانب����ي، وق����د اوردت مث����اًل عن مف����ردة النار 
حي����ث ان معناه����ا املج����ازي يختلف كلي����ًا عما هو 
مكت����وب يف القامو�����س واوردت امثل����ة عل����ى ذلك 
فقل����ت : نار جهنم، وقف اط����الق النار، نار احلقد، 
بع����دك نار، حبك نار. وهنا اوقفني عن الأ�شتطراد 
و�شاألن����ي ايهما اف�شل ه����ذه الأ�شتعمالت، فاأجبته 
فاأج����اب  كذل����ك؟  الي�����س  ن����ار  الف����ور، حب����ك  عل����ى 

بال�شبط.. ف�شحك اجلميع.
ويف ي����وم كان حا�شرًا ملنا�شب����ة يف نادي امل�شرق، 
وعندما اراد عريف احلفل تقدمي الأب حبي للكالم 

قال :
الأن يتف�ش����ل ال�شي����د يو�ش����ف حبي للق����اء كلمته، 
وعندما اعتلى حب����ي املن�شة قال : اليوم اكت�شبت 
لقبًا جديداأ : الأب يو�شف حبي، والدكتور يو�شف 

حبي، واليوم ال�شيد يو�شف حبي.
لق����د كانت حياة يو�شف حب����ي حافلة بالأ�شتغالت 
والأدبي����ة  والبحثي����ة  الثقافي����ة  وامل�شاري����ع 

والتاريخية.
لق����د ن�ش����ر يف وقته����ا مقال����ة طويل����ة وجريئ����ة عن 
الهجرة يف جمل����ة بن النهرين، وت�شمنت ا�شباب 
الهج����رة من الع����راق، ويبدو ان ه����ذه املقالة كانت 
كافية للحكم الدكتاتوري ليحكم عليه بالأعدام مع 
تنفيذ احلك����م بالطريقة التي يختارها احلكم ويف 
توقيته����ا، وكان����ت الأجهزة املخابراتي����ة والأمنية 
تتف����ن يف ا�شل����وب التنفي����ذ.، وهك����ذا ذه����ب ه����ذا 

العامل �شهيدًا للكلمة احلرة واملوقف اجلرئ. 

عن عظم����ة بابل كتب يو�شف حبي مقالة يف جملة 
نادي بابل الكلداين يف �شهر ايار �شنة 2000 

يقول : 
كن����ت ات�ش����كك ومع����ي كل العراقي����ن، ح����ن ارى 
اللعن����ات والوي����الت مر�شوم����ة يف العه����د القدمي، 
ت�شّود من املع واأبه����ى الأوجه احل�شارية لبالدنا، 

فاأت�شاءل : احقًا هكذا كانت بابل العظيمة؟
ان تل����ك الأ�شفار تع����رتف بعظمتها وتقر بتمييزها 

عن �شائر البلدان والأمم. فلماذا الطعن بها اذن؟
ويجيب نف�شه عن الت�ش����اوؤل عندما يقول ان املدن 
الك����رى واملرتفهة تكر فيها املنجزات وتعج فيها 
الوقائ����ع الغريبة ب����ل اجلرائم والفظائ����ع احيانًا، 
لقد كان����ت بابل كغريها من حمط����ات عظيمة هدفًا 
كب����ريًا ا�شتهدفها ف�شلطت الأ�شواء على ال�شلبيات 

وحدها.
ان عظم����ة بابل كانت وا�شح����ة يف ر�شالة بطر�س 
الأوىل )ف�شل 5، اية 14( ويقول البع�س ان بابل 
هن����ا هي كني�شة روما، ويق����ول الدكتور حبي : ان 
باب����ل هنا وهن����اك رم����ز.. ان ا�شتعم����ال بابل لهذا 
الأختيار دلي����ل اآخر على عظمته����ا، وهي ت�شتحق 
حق����ًا كل ه����ذا، انها بابل حموراب����ي ونبوخذن�شر 
وع�شتار.. لقد كان حلبي امنية يف ان يكتب كتابًا 

عن عظمة بابل فيقول :
عظم����ة بابل انه م�ش����روع كتاب اآم����ل ان اوفق يف 
اخراج����ه للنا�س يومًا ما... لك����ن كما هو معروف 
ف����اإن قوى ال�شر والظ����الم تعمل دائم����ًا على اطفاء 
امل�شاع����ل امل�شتعل����ة الت����ي تنور ال����دروب وتك�شف 

احلقائق امام النا�س.
لق����د كان يو�شف حبي الأن�شان ل يحتمل التع�شب 

مهم����ا كان لون����ه او نوع����ه، وهو ل يري����د ان يبني 
الأن�ش����ان واملجتم����ع واحل�شارة عل����ى الأنتماءات 
الدينية او املذهبية او العرقية، ولكن هذه النظرة 
الأن�شاني����ة ال�شفاف����ة مل تك����ن عائق����ًا ام����ام حتدي����د 
الهوي����ة التي تعتر م����ن امل�شلم����ات الأ�شا�شية من 
حقوق الأن�ش����ان، فيكتب بتاريخ 25 / 6 / 2000 
م يف مقدمت����ه لكت����اب )حكم����ة الكلداني����ن( ملوؤلفه 

الدكتور ح�شن فا�شل جواد، يقول : 
ايعن����ي ه����ذا ل يح����ق لن����ا ان نرج����ع باأ�شولنا اىل 
باأ�شالفن����ا  املا�ش����ي فن�شخ�����س جدودن����ا ونفخ����ر 
ونعتز مبواطننا الأ�شيلة ومنجد ارثنا احل�شاري 
اخلا�س؟ كال، والعك�س هو املق�شود. وي�شيف يف 

نف�س املقدمة فيقول :
ويبق����ى واجبن����ا الدائ����م يف البح����ث ع����ن الأ�شالة 
واجل����ذور لتعميقه����ا واعط����اء كل ذي ح����ق حق����ه. 
وللكلداني����ن ا�شالة واإبداع �شجلهما التاريخ بكل 

حق.. وي�شتطرد يف نف�س املقدمة : 
الكلداني����ن.  باأ�ش����ل  تتعل����ق  الت����ي  النقط����ة  ام����ا 

فاأقولها:
انا اعتز بانتمائي الكلدان������������ي.

املرح����وم الأب الدكت����ور يو�شف حب����ي كان ع�شو 
املجم����ع العلم����ي العراق����ي ورئي�����س هيئ����ة اللغ����ة 
العرب����ي  ال����رتاث  دائ����رة  ال�شريانية،وع�ش����و 
والأ�شالم����ي وع�ش����و دائ����رة العل����وم الأن�شاني����ة. 
تخ�ش�����س يف الفل�شف����ة والالهوت ث����م ح�شل عام 
1966 عل����ى الدكت����وراه يف القان����ون الكن�شي من 
جامعة الالتران بروما ودبلوم يف و�شائل الأعالم 
م����ن جامعة بروديو، ودبلوم يف الأجتماعيات من 

معهد جي�شك.

حا�ش����ر يف جامع����ة املو�ش����ل من عام����ي 1975 و 
1981 وعم����ل ا�شت����اذًا يف املعه����د ال�شرق����ي بروما 
وعميدًا لكلي����ة الفل�شفة والاله����وت يف بغداد منذ 

عام 1991 م
كان ع�ش����وًا يف جمعية القان����ون ال�شرقي وع�شو 
جمعي����ة ال����رتاث العرب����ي امل�شيح����ي والدرا�ش����ات 
ال�شريانية عام 1984 وع�شوًا موؤازرًا يف جممعي 
اللغ����ة العربية يف الأردن و�شوريا منذ عام 1980 
وع�ش����وًا يف اجلمعي����ة الدولي����ة لتاريخ الطب يف 
باري�����س، وع�ش����و الأحت����اد الأدب����اء والكت����اب يف 
الع����راق، وع�ش����و اجلمعي����ة الفل�شفي����ة العراقية، 
وع�شو احتاد املوؤرخن العرب ونقابة ال�شحفين 
يف العراق، وهو اأحد موؤ�ش�شي جملة بن النهرين 

ورئي�س حتريرها.
يتق����ن اللغ����ات العربي����ة وال�شرياني����ة والأيطالية 
والفرن�شي����ة والأنكليزي����ة والأملاني����ة والالتينية، 
ول����ه موؤلفات يف ح�شارة الع����راق وتاريخ كني�شة 

امل�شرق..... 
اإن ا�شت�شه����اد الأب الدكت����ور يو�ش����ف حب����ي بتل����ك 
الطريقة املوؤملة، وت����رك مكانه �شاغرًا فمن الع�شري 
على غ����ريه ان ي�شغله ملا امتاز م����ن خ�شال نادرة، 

وعلم وفري وملا كان فيه من توا�شع. 
لقد كان يحتفظ بحبل املودة بن اأقرانه واأ�شدقائه 
م����ن كل املل����ل والنح����ل العراقية، وكان����ت �شليقته 
وعفويت����ه يف الأ�شرت�شال يف الاله����وت والعلوم 
واللغ����ات واملرويات الرتاثي����ة والتاريخية و�شعة 
ثقافت����ه العامة، كل هذه اخل�شال كانت جتتمع يف 
ان�ش����ان له �شخ�شية ف����ذة ويحبه اجلمي����ع ا�شمه : 

))يو�شف حبي((.

األب يوسف حّبي وعظمة بابل


