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البطريرك  االعلى  رئي�سه  طلب  على  بناء 
يف  للتدري�س  �سيخو"  ال��ث��اين  "بول�س 
املعهد الديني ببغداد بعد ان ا�سبح كر�سي 
�ساغرا،  االدبي  والالهوت  الكني�سة  تاريخ 
خدماته  نقلت  التدري�س  من  �سنتني  وبعد 
"خرباندا" يف  يف  يو�سف  مار  كني�سة  اىل 
مدة  هناك  فبقي  داخ��ل،   ال�سرقية  ال��ك��رادة 

ع�سر �سنوات )1978-1968(. 
يف تلك  ال�سنوات  ا�ستمر تدفق امل�سيحيني 
ع��ل��ى ب��غ��داد ف�����س��ي��دت ك��ن��ائ�����س ع��دي��دة يف 
كني�سة  ومنها  العا�سمة،  مناطق  خمتلف 
البلديات،  منطقة  يف  بثيون(  مار  )ال�سهيد 
البطريرك  م��ن��ه  ط��ل��ب   1978 ال��ع��ام  ويف 
انه  االب  ف��ظ��ن  الكني�سة،  لتلك  االن��ت��ق��ال 
حميط  اىل  ب��غ��داد  مركز  م��ن  ينتقل  �سوف 
لكن  حم���دودة،  م�سوؤوليات  م��ع  العا�سمة 
التو�سع العمراين للعا�سمة اذهله، فت�سخم 
و�سكانها  النا�سئة  املدينة  تلك  �سكان  ع��دد 
واملذاهب،  االدي��ان  خمتلف  من  املختلطني 
بت�سييد  وق���ت���ذاك   احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  ك��م��ا 
واأقامت  العا�سمة،  و�سط  ع�سرية  بنايات 
وفندق  اخل��رات  بنايات   اجنبية  �سركات 
�سراتون  ع�ستار  وفندق  نوفوتيل  ال�سدير 
و فل�سطني مريديان فوق بيوتات �سغرة 
احلكومة  فقامت  امل�سيحيون،  ي�سكنها  كان 
جديدة  م���دن  اىل  وان��ت��ق��ل��وا  بتعوي�سهم 
خارج مركز العا�سمة خمتلطني باملهاجرين 
امل�����س��ي��ح��ي��ني ال��ق��ادم��ني م���ن م���دن ال��ع��راق 
منطقة  يف  ا�ستقر  م��ن  فمنهم  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  
ح�سب  احلبيبية،  او  اوال��ك��ي��ارة  النعرية 
ا�ستقر يف منطقة  املالية، ومنهم من  قدرته 
"الدورة" التي ا�سبحت احد اهم جتمعات 
البغداديني  ان  حتى  بغداد  يف  امل�سيحيني 
اعتادوا ت�سميتها ب�"فاتيكان العراق" والتي 
القاعدة بعد  ا�سبحت حتت �سيطرة تنظيم 
عك�سية  ه��ج��رة  اك��ر  لت�سهد   2003 ال��ع��ام 
االب  يقول  العراق،  تاريخ  يف  للم�سيحيني 
منو  يف  ال��ب��ل��دي��ات  منطقة  "كانت  ح����داد 
يف  ب��غ��داد  وك��ل  كني�ستها  ا�ستلمت  عندما 
قليال  ك��ان  جماعتي  ع��دد  ان  �سحيح  من��و، 
 120 ب�  فبداأت  ينمو،  ب��داأ  لكنه  البداية  يف 
ودفعني  عائلة،   750 اىل  وانتهيت  عائلة 
ذلك لتو�سيع الكني�سة لتتالءم مع متطلبات 
جماعتي النامية، وقد بقيت هناك مدة  23 

عاما، وهي االعوام 2001-1978". 
ويف العام 2001 نقلت خدماته اىل كني�سة 
العذراء يف  منطقة الكرادة خارج واملعروفة 
بكني�سة "�سلطانة الوردية"  وادى خدماته 

يف هذه الكني�سة حتى تاريخ  رحيله.
ب��غ��داد، مل يكن  ق��دم االب ح��داد اىل  عندما 
عدا  امل�سيحي  الرتاث  تن�سر  جملة  اية  فيها 
جملة "الفكر امل�سيحي"، فكان جمال الن�سر 
حمدودا، لكن يف 1972 �سدر قانون مينح 
الثقافية،  حقوقهم  بال�سريانية  الناطقني 
وتاأ�س�س جممع اللغة ال�سريانية كما اأ�س�س 
النهرين"  "بني  جملة  حبي  يو�سف  االب 
ال�سرياين"  "ال�سوت  جم��ل��ة  و����س���درت 
�سجع  ثقافية،   ون�ساطات  ن��واد  وتاأ�س�ست 
الكتابة يف  النا�سىء  االب  على  هذا اجلو 
االب حداد  ين�سر  تلك، وبداأ  او  املجلة  هذه 
املختلفة  الدوريات  يف  وترجماته  مقاالته 
منذ ذلك التاريخ، مثل جملة الفكر امل�سيحي 
اع�ساء  احد  كان  التي  النهرين  بني  وجملة 
العراقي  العلمي  املجمع  وجملة  حتريرها 
)ه��ي��ئ��ة ال��ل��غ��ة ال�����س��ري��ان��ي��ة( وجم��ل��ة جنم 
حتريرها  اأع�ساء  اح��د  ك��ان  )التي  امل�سرق 
اآفاق عربية وجملة  امل�سرق  اي�سا( وجملة 
قد  تراجمه  اهم  ان  املعروفة.اال  البروتية 
ن�سرت يف جملة املورد، ففي تلك ال�سنوات 
بزيارته  وب��داأ  ع��واد   كوركي�س  اىل  تعرف 
اي�سا  ع���واد  وك���ان  ال��ف��خ��م��ة،  مكتبته  يف 
بغداد،  ا���س��ت��وط��ن��ت  مو�سلية  ع��ائ��ل��ة  م��ن 
معروف  هو  وكما  ذات��ه  بحد  الرجل  وك��ان 

ير�سده  عواد  واخذ  متنقلة"  حية  "مكتبة 
و�سجعه  واملو�سوعات  امل�سادر  ع��امل  يف 
جملة  يف  ون�سرها  ال��رح��الت  ترجمة  على 
املورد، ال �سيما وان االب �سليع بالعديد من 
اللغات  كالفرن�سية وااليطالية واالنكليزية 
وال��الت��ي��ن��ي��ة و���س��يء م��ن االمل��ان��ي��ة ف�سال 
الطبعات  عن  يفت�س  فبداأ  ال�سريانية،  عن 
اال�سلية النادرة للرحالت، فذهب اىل مكتبة 
بقايا  مكتبة  الكرمليني وكانت ت�سم  االآباء 
هناك  ف��وج��د  الكرملي"  "ان�ستا�س  االب 
او  بااليطالية  املكتوبة  ال��رح��الت  بع�س 
هذه  عن  فرتجمها  االنكليزية  او  الفرن�سية 
اللغات، وذهب اىل جملة املورد التي �سدر 
فا�ستقبله   1971 ال��ع��ام  يف  االول  ع��دده��ا 
  1995_1924 العلوجي"  احلميد  "عبد 
احد اهم الباحثني يف جمال الفولكلور يف 
حداد  االب  تعبر  ح��د  على  وه��و  ال��ع��راق، 
وكان  العراقي"  الفولكلور  "ان�سكلوبيديا 
ان   اال�ستقبال  يف  احل��ف��اوة  ه��ذه  اأث���ر  م��ن 
ت�سجع على دفع اوىل ترجماته من الرحالت 
املكافاآت  فنال  املجلة،  يف  تظهر  بداأت  التي 
االوىل على ما يرتجم، كما منا ن�ساطه من 
يف  ال�سريانية   الثقافة  عن  يكتبه  ما  خالل 
جملة جممع اللغة ال�سريانية التي تاأ�س�ست 
حتى  النهرين"،   "بني  جملة  ويف  حديثا 
و�سل ما ن�سره اىل حدود اربعني موؤلفا بني 
او  عقائد  اأو  تاريخ  وكتاب  مرتجمة  رحلة 

خمطوطات حمققة. 
وبرغم ان كتابه "كنائ�س بغداد ودياراتها"  
ت��اري��خ م�سيحيي  ي��ع��د اه���م م�����س��در ح���ول 
بغداد، اال ان اهم االعمال التي ميزت االب 
تلك  ال�سيما  للرحالت،  تراجمه  هي  ح��داد 
ترجمته  مثل  امل���ورد  جملة  يف  املن�سورة 
و  ال��ع��راق  اإىل  تيلر  رحلة  االنكليزية  ع��ن 
اللغة  عن  العراق  عن  باييه  املطران  تقرير 
فيليب  ل��الأب  ال�سرقية  والرحلة  الالتينية، 
اي�سا،  الالتينية  ع��ن  امل��رتج��م��ة  الكرملي 
وعن االيطالية رحلة فيدريجي اإىل العراق، 
او  م�ستقلة  بكتب  طبعت  رح��الت  ن�سر  كما 
ن�سرت اجزاء منها يف دوريات اأخرى مثل 
اإىل  تيفنو  رح��ل��ة  الفرن�سية  ع��ن  ترجمته 
النهرين  بني  جملة  يف  واملن�سورة  العراق 
ورحلة االأب فن�سن�سو اإىل العراق  املرتجمة 
اإىل  ع��ن االي��ط��ال��ي��ة 2009  ورح��ل��ة جل��ان 
العراق املرتجمة عن  الفرن�سية 2009 وعن 
االيطالية ترجم رحلة ديلال فاليه اإىل العراق 
العراق يف  اإىل  �سب�ستياين  2001، ورحلة 
عن  وترجمة   2004 ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن 
للوي  اإىل حلب  بغداد  لرحلة من  الفرن�سية 
العراق  اإىل  بالبي  ورح��ل��ة  رو���س��و،  ج��اك 

اوجني  رحلة  اي�سا  الفرن�سية  وعن   2005
فالندان التي ن�سرتها له جملة م�سارات. 

وكان االب "يو�سف توما" معجبا برتجمته 
)ال�سائح  ال��ع��راق  اإىل  دي��ل��الف��ال��ي��ه  ل��رح��ل��ة 
والتي  االإيطالية،  عن  املرتجمة  العا�سق( 
االب  وك��ان  رائ��ع��ة،   ت�سم ق�سة حب  كانت 
�سينمائي  كفلم  تخرج  ان  يف  يرغب  توما 
العام  وهو   )1616 )بغداد  العنوان  يحمل 
بني  م��ا  ب��الد  فاليه"  "ديلال  فيه  زار  ال���ذي 
معاين  مع�سوقته  على  وت��ع��رف  النهرين 
بغدادية  م�سيحية  ف��ت��اة  وه��ي  ج��وي��ري��ده 
فائقة اجلمال من ام ارمنية وابن ن�سطوري 
من ال�سريان امل�سارقة، وكانت تتقن اللغتني 
الذي  ديلالفاليه  وظ��ل  والرتكية  العربية 

ثالثة  لغة  عر  يخاطبها  العربية  يعرف  ال 
االيطالية،  تعرف  تكن  مل  النها  )الرتكية( 
فيا له من حب عابر حلدود اللغات، تزوج 
البغدادية  مع�سوقته  االي���ط���ايل  ال��ن��ب��ي��ل 
يف ح��ف��ل ل��ي�����س ل��ه م��ث��ي��ل اي��ط��ايل وطلب 
فار�س  ب��الد  اىل  رحلته  يف  مرافقته  منها 
فا�ستجابت له، وخالل الرحلة متوت معاين 
جويريده  فيقرر ان اليدفنها يف بلدها او 
مقرة  اىل  ينقلها  ان  ب��ل  ف��ار���س  ب��الد  يف 
اراجيلي  يف روما يف  كني�سة  العائلة يف 
ظالل الكمبيدولو التل العجيب، وهنا تبداأ 
رحلته اخلرافية التي يقوم فيها بتحنيطها 
بو�سع كمية كبرة من الكافور الهندي يف 
من  �سندوق  يف  وي�سعها  جثمانها  داخ��ل 
حديدية  مب�سامر  املحكم  ال�سندل  خ�سب 
من  اع��وام،  الربعة  بها  يتنقل  وظل  كبرة 
العربي  وال��ب��ح��ر  ال��ه��ن��د  اىل  ف��ار���س  ب���الد 
مع�سوقته  و�سلت  حتى  و�سوريا  والعراق 
البغدادية اىل روما، فيقوم باإنزالها بيديه 
كنائ�س  اج��م��ل  يف  اال����س���رة  ���س��ري��ح  يف 
روما، واىل هذا اليوم ترقد هذه املع�سوقة 
البغدادية يف ق�سر ديلالفاليه الذي ا�سبح 

مزارًا للع�ساق.  
برتجمة  املتنوعة  اهتماماته  وف�سالعن 
مهتما  ح��داد  االب  كان  فقد  الرحالت،  ادب 
بالتاريخ اال�سالمي والرتاث الكن�سي عامليا 
وحمليا )ال �سيما التاريخ الكن�سي للمو�سل 
و�سر  خمطوطات  بتحقيق  وقام  وبغداد( 
ذاتية عديدة، وكان ح�سا�سا لطريقة كتابة 

التاريخ بطريقة انتقائية. 
م��ث��ال ذل���ك ان���ه ك���ان م��ن��زع��ج��ا م��ن طريقة 
كتاب  العراق" وهو  "ح�سارة  كتاب  كتابة 
�سخم يقع يف حدود 13 جملدا، وزع على 
و�سارك  انيقة،  طباعة  وطبع  وا�سع  نطاق 
العراقيني  املوؤرخني  من  جمموعة  بكتابته 
الدولة، وكان يعك�س توجهها  حتت رعاية 
التاريخ  كتابة  اأع��ادة  نحو  االيديولوجي 
هذا  االب  ي�سف  ر�سمية،  نظر  وجهة  م��ن 
" قلبت اوراق��ه ومل يجذبني  الكتاب بقوله 
تناوله للتاريخ، يجب كتابة التاريخ بدون 
هذا  ين�سف  مل  ج��اه��زة،  اف��ك��ار  اأو   حتيز 
ح�سارة  يف  ودوره���م  امل�سيحيني  الكتاب 
كانت  تكريت  ان  مثال  نعرف  نحن  العراق، 
وكان  التاريخ  عر  مهمة  م�سيحية  قاعدة 
هويتها  على  وحافظت  وادي��رة  كنائ�س  بها 

امل�سيحية حتى مراحل متاأخرة".  
راأى االب بطر�س ان غزو العراق يف العام 
2003  فكك املجتمع العراقي، وخرب البالد 
" ولدت  يقول  عليه،  يتعرف  يعد  بحيث مل 
وتتالقح  االدي��ان  فيها  تتعاي�س  مدينة  يف 

العائلة  كنا  �سارعنا  ويف  الثقافات،  فيها 
م�سلمون،  وال��ب��ق��ي��ة  ال��وح��ي��دة  امل�سيحية 
اىل  جئت  ث��م  م��ع��ا،  ونعي�س  ون��اأك��ل  نلعب 
الكرادة   مناطق  يف  وتنقلت  وع�ست  بغداد 
ال�سيعة،  من  �سكانها  ومعظم   البلديات  و 
ال�سهداء  ايران عندما كان  ويف احلرب مع 
يتقاطرون وترفع الفتات النعي ال�سوداء مل 
بينهم، وكنت اذهب اىل جمل�س  نكن نفرق 
العزاء فاأرى الراحة يف وجوه النا�س وهم 
كانوا  بدورهم  وه��م   ي�سلي،  الق�س  ي��رون 
منا�سباتنا  يف  الكني�سة  اىل  ي��ت��ق��اط��رون 

الدينية، لقد ت�ستتنا بعد  2003 وتفرقنا"
كما ذهب اىل ان االحداث التي اعقبت انهيار 
الدولة ب�سبب الغزو، اأثرت بقوة على هوية 
امل�سيحيني، يقول "نحن م�سيحيون وكفى، 
التي  الكثرة  الت�سميات  عن  النظر  بغ�س 
تطلق علينا االن، يف �سغري تعلمت تعبر 
نتعلم  مل  امل��دار���س،  يف  العراقية"  "االمة 
نفهم  نكن  ومل  اأم��ة  لبناء  اجلهد  بذل  �سوى 
او  مذاهبنا  او  الدياننا  التع�سب  عن  �سيئا 

طوائفنا"
حتى وفاته كان االب حداد  اخر املوؤرخني 
العراق   يف  امل�سيحية  بتاريخ  املتخ�س�سني 
يف القرن التا�سع ع�سر والع�سرين، وقد تابع 
بعمله هذا عمل وتقاليد موؤرخني تخ�س�سوا 
يف جماله، نذكر منهم: االب ادي �سر وهو 
كلداين كتب تاريخ الكني�سة، ويعد اأول من 
وفهر�سها  املخطوطات  مبجموعات  اهتم 
 ،1907 العام  بالفرن�سية  الفهار�س  ون�سر 
املجازر  اح���داث  يف  تركيا  يف   1915 قتل 
ال�سهرة، و بطر�س ن�سري امل�سهور بكتابه 
جملدين  يف  طبع   االذهان" الذي  "ذخرة 
قبل اندالع احلرب العاملية االوىل، واخرهم 
حيا  ي���زال  م��ا  ال���ذي  ابونا"  "البر  االب 
الكلدان يف  االن يف مطرانية  يرزق ويقيم 

كركوك. 
الكلدانية   للذاكرة  الويف  احلار�س  هذا  ظل 
�سلطانة  كني�سة  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف  ي��ج��ل�����س 
من  يتاأمل  الكتب،  ب��اأالف  حماطا  ال��وردي��ة 
نافذة الذاكرة جموع امل�سيحيني تتدفق اىل 
بغداد  متاأمال تاريخ مدينة حية ا�ستقطبت 
راأ�سه  وي��دي��ر  املو�سلية،  ال��ع��وائ��ل  خ��رة 
مدينة  ،���س��وارع  مكتبه  ن��اف��ذة  م��ن  ليتملى 
م�سيحية  ه��ج��رة  ت�����س��ه��د  وه����ي  حت��ت�����س��ر 
العوائل وتذوب هويتهم  فتتفرق  معاك�سة، 
يف املنايف، وكموؤرخ يقف بني نافذة مكتبه 
ونافذة الذاكرة متلكه خوف من ان ي�سبح 
العراق  يهود  مثل  اليوم  العراق  م�سيحيو 

باالم�س جمرد ذكرى عابرة.
سيرة ذاتية بقلم سعد سلوم

كان قد سمع في روما عن 
انقالب الشواف 1959 
في الموصل واحداث 

العنف التي طالت المدينة 
والمسيحيين منهم، 
وكانت حركة التمرد 

الكردية قد وصلت الى 
مراحل حاسمة في حربها 

مع الحكومة المركزية، 
ونجم عن ذلك تدمير 

كثير من القرى المسيحية  
وهجرة اهلها باتجاه 

الموصل ومنها الى بغداد. 

عندما انتخب للبيطرياركية الكلدانية االب "روفائيل االول بيداوي" في العام  
1989 اختار االب "بطرس حداد" ليكون رئيسا للديوان البطرياركي وجعله 

مشرفا على ارشيف البطرياركية والمخطوطات في الدار البطرياركية، 
فانتصب هذا االب بحسه كمؤرخ  إزاء هذه الفرصة النادرة التي لم تتح الحد 

قبله، فقلب بيديه وعلى مدى سنوات اوراق هذا االرشيف الثمين. 
وكانت مهمته االولى فهرسة وترتيب وتبويب هذا االرشيف الضخم القابع في 
صناديق بدأت تتقاطر من الموصل لتصل الى بغداد، واثناء ذلك 

كان يقرأ ويدقق ويرتب االرشيف حسب االهمية ويصنفه 
حسب الحوادث والتاريخ، ويكتب المالحظات، وما بين 
تشييد كنيسة في االحواز في بداية القرن العشرين 

مرورا الى المراسالت مع الفاتيكان وصوال الى 
توثيق اول زيارة للملك فيصل االول لبطريرك 

الكلدان في دير مارا اوراها،

من  �سنوات  م�سي  بعد  يديه  بني  جتمعت 
بداأ  وحني  هائلة،  مالحظات  ال�ساق  العمل 
"بني  جملة  يف  بغزارة  يكتب  بطر�س  االب 
موثقة  كتاباته  كانت  امل�سهورة  النهرين" 
بالتواريخ الدقيقة والوثائق، ورمبا يكون 
االب حداد بذلك قد خل�س تاريخ امل�سيحية 
يف العراق من �سيغتني للتحديد التاريخي 
هما )يف العام كذا او  ونحو ذلك( و�سيغة 
)بعد ذلك ب�سنوات( وهي �سيغ تعك�س عدم 
وجو  ل��الح��داث  الدقيقة  بالتواريخ  االمل��ام 
او  م�سادر  وج��ود  ع��دم  ح��ال  يف  التخمني 

وثائق. 
باإعداد  ذل��ك  بعد  عمله  بطر�س  االب  ت��وج 
خمطوطات  ع��ن  مف�سل  و  �سخم  ف��ه��ر���س 
)فهر�س  ع���ن���وان  ح��م��ل  ال���ب���ط���ري���ارك���ي���ة  
املخطوطات ال�سريانية والعربية يف خزانة 

بطرياركية الكلدان يف بغداد(.
واملعروف   حّداد”   ميخائيل  ناظم  ولد” 
نهاية  يف  حداد"  "بطر�س  االب  ب��ا���س��م 
مدينة  يف  املا�سي  القرن  من  الثالثينيات 
املو�سل �سمال العراق على بعد اأمتار قليلة 
من اجلامع الكبر حيث تلك املنارة العالية 
طفولته  ايام  وط��وال  "احلدباء"،  املنحنية 
كان ينام يف ال�سيف كعادة العراقيني على 
االذان  �سوت  ي�سمع  فكان  امل��ن��زل،  �سطح 
من تلك املنارة ب�سوت طبيعي جميل جعل 

طفولته معطرة بذكر االلوهية. 
يف  وم�سهورا  معروفا  �سما�سا  ج��ده  ك��ان 
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  يف  اي  زم��ن��ه، 
العام  يف  )ت��ويف  الع�سرين  القرن  ومطلع 
" قال  بالقول  ف�سل جده  ي�ستذكر    )1924
�سوتا  ج��دي  عن  ورث��ت  انني   اجلميع  يل 
كن�سيا مقاميا، فقد كان النا�س منجذبني اىل 
جمال �سوته ومعرفته باملقامات العراقية"

 وكعادته كموؤرخ مل متر هذه املالحظة دون 
العراقية  املقامات  جذور  كون  اىل  ا�سارته 
تلفزيون  "مرة �سمعت يف  اذ يقول  كن�سيا، 
املو�سلي،  لعثمان  انها  قيل  اأغنية  ب��غ��داد 
�سغري  يف  االغنية  ه��ذه  �سمعت  لطاملا  و 
نزال  وم��ا  نرتلها  كنا  اذ  دي��ن��ي��ة،  بكلمات 
نرتلها يف  كنائ�سنا، وال نعلم ان كان عثمان  
قد تاأثر مبحيطه امل�سيحي املو�سلي ام اننا 

يف  ليحيا  فنقلناه  عثمان  غناه  مبا  تاأثرنا 
غناء كنائ�سنا".

يرغب  ب���داأ  ع��ام��ا   12 ع��م��ره  ا�سبح  وح��ني 
االن�سمام  ط��ري��ق  ع���ن  ل��ل��ه  ال��ت��ك��ر���س  يف 
والدته  على  الفكرة  طرح  الكهنوت،  ل�سلك 
من  فتخوفت  ت����ويف،   ق��د  ك���ان  وال����ده  الن 
لكنه  القا�سية،  احل��ي��اة  تلك  يطيق  ل��ن  ان��ه 
)معهد  دير  فدخل   ، عام  بعد  باقناعها  جنح 
لبطرياركية  الكهنوتي  ال�سفا  �سمعون 
ورغم    .1951-1950 العام  يف  الكلدان( 
عليه  ترتب  اذ  ال��دي��ر،  يف  العي�س  �سعوبة 
القيام منذ ال�سباح الباكر، وال�سالة �سباحا 
امل�ساحب  وامل��ل��ل  ول��ي��ال،  وع�سرا  وظ��ه��را 
للدرو�س املتوا�سلة، لكن  احلياة يف الدير 
اعجبته و�سار ح�سب قانونها،  فدر�س هناك 
اللغة العربية والفرن�سية والكلدانية )اللغة 
ادارة  ر�سحته  ���س��ن��وات  الكن�سية(وبعد 
روما  يف  الكن�سية  الدرا�سة  الكمال  الدير 
1954.. فركب قطار طورو�س من املو�سل 
القطار  ه��ذا  وك���ان  ���س��وري��ا،  يف  حلب  اىل 
ينطلق من  املدينة كل ثالثاء و�سبت، فتهز 
حركته املنازل وتخت�س ال�سوارع، و�سوت 
�سفارته الذي يجذب االطفال رمز على  رحلة 
القدمية.  املدينة  اخر خارج هذه  مكان  اىل 
ومل  اورب��ا  اىل  ال�سغرة  املدينة  ودع  لقد 
يكن قد راأى بغداد بعد، بغداد التي �سيحبها 
راأ�سه  وي�سع  فيها  �سنيه  اأح��ل��ى  ويعي�س 
م�ست�سفياتها.   احد  يف  احلياة  هذه  مودعا 
اىل  هناك  من  �سافر  حلب  اىل  و�سل  حني 
على  �سعد  بروت  ومن  بال�سيارة،  بروت 
اىل  فو�سل  ايطاليا،  اىل  اأقلته  باخرة  ظهر 

روما يوم 15 اآب  1954. ا�ستقبله الطالب 
ال��ع��راق��ي��ون ال��ق��دام��ى و���س��اع��دوه يف تعلم 
اوليات اللغة الالتينية وهي لغة اجلامعات 
الكهنوت  درا�سة  تطلبت  حينها،  الر�سمية 
بالفل�سفة  تتعلق  االوىل   : اجتياز مرحلتني 
اجلامعة  يف  ف��در���س  ب��ال��اله��وت.  والثانية 
اوربانو�س  البابا  اىل  )ن�سبة  االوربانية 
اأ�س�سها(.لقد  ا�ستهوته درا�سة  الثامن الذي 
علم اجلمال، بتاأثر ا�ستاذه وعمق حبه لها 
روما  ق�سور  فكانت  املحيطة  البيئة  تاأثر 
ومتاثيلها ومتاحفها و�سوارعها  وفنانوها 
تخلق فيه رغبة مبزيد من االطالع، فالحق 
اىل  �سارع  من  االيطاليني  الفنانيني  اعمال 
وقع  الفرتة  تلك  ويف  متحف،  اىل  كني�سة 
 3 وبعد  اأوغ�سطني،  القدي�س  تاأثر  حتت 
على  ح�سل  الفل�سفة  درا���س��ة  م��ن  �سنوات 
عن  كتبها  بر�سالة  الفل�سفة  يف  املاج�ستر 

اوغ�سطني.
اربع  مل��دة  ال��اله��وت  لدرا�سة  بعدها  انتقل 
�سنوات، فتعمق بدرا�سة العقائد واالخالق 
الكني�سة  وت���اري���خ  واحل���ق���وق  امل�سيحية 
املاج�ستر  على  وح�سل  الغربية،  ال�سرقية 
توجهاته  عك�س  مب��و���س��وع  ال��اله��وت  يف 
ينجز  ان  اراد  اذ  الرتجمة،  يف  امل�ستقبلية 
عمال مل ي�سبقه احد اليه، فاختار مو�سوعا 
���س��رق��ي��ا وه���و ت��رج��م��ة م��ن ال��ك��ل��دان��ي��ة اىل 
يف  "�سوما"  ال��راه��ب  ل�سفرة  االي��ط��ال��ي��ة 
الغرب،  اىل  بغداد  من  ع�سر  الثالث  القرن 
وكانت املذكرات  قد �سدرت بالكلدانية من 
وعلق  فرتجمها  ال�سهرة،   اليب�سك  مطبعة 
عليها يف �سابقة نقلت ما راأته عيني راهب 

الرابعة  ال�سنة  بعد  ال��غ��رب.   يف  �سرقي 
تخرج ككاهن يف العام 1961.

تاريخ  يف  حا�سمة  ال�����س��ن��وات  ت��ل��ك  ك��ان��ت 
امللكي  النظام  �سقط  اذ  املعا�سر،  ال��ع��راق 
بثورة يف 14 متوز 1958 وح�سل انقالب 
�سد  ال�سواف(  1959)ح��رك��ة  املو�سل  يف 
احلكم اجلمهوري اجلديد بدعم من الزعيم 
االب  وك��ان  النا�سر،   عبد  جمال  امل�سري 
بطر�س بعيدا عن حتوالت االحداث وعنفها 
وت�سدمه،  اليه  ت�سل  كانت  االخبار  ان  اال 
تلك  ي�ستذكر  يح�سل،  ملا  ويغ�سب  فيتاأمل 
ال�سيفية  العطلة  يف  "كنا  قائال  االح���داث 
باأحد  واذا  جميلة،  ب��ح��رة  ���س��ف��اف  ع��ل��ى 
فقال وهو  يتجه نحونا  قريب  فندق   نزالء 
ينظر اىل اختالط �سحناتنا وتنوع اعراقنا 
هل   : وال�سيني  واال���س��ود  االبي�س  فبيننا 
لقد  ق��ال:  بنعم  اأجبت  حني  ع��راق��ي؟  بينكم 
قتل ملككم واندلعت عندكم ثورة، ثم ا�ساف 

قائال ويقال ان مل�سر يد بذلك".
غ�سبنا  ع��ن  ع��رن��ا  ل��ق��د  ���س��اح��ك��ا،  ي�سيف 
واخوتنا  زمالئنا  هاجمنا  اذا  غريب  ب�سكل 
امل�سريني  هناك قائلني: قتلتم ملكنا ال�ساب 
وهو مل يتزوج بعد،  وبداأنا بالنحيب على 
ملكنا امل�سكني، فردوا مدافعني: نحن مثلكم 
يفعل  م��اذا  نعرف  وال  روم��ا  يف  جال�سون 
لكن  وبغداد".  القاهرة  يف  بلدينا  �سيا�سيو 
احلدث  ه��ذا  عند  تتوقف  مل  العنف  عجلة 
ال�سادم اذ ظلت تدور بال رحمة، فقتل عبد 
قادها   1963 جديدة  بثورة  قا�سم  الكرمي 
املوؤيد  عارف  ال�سالم  عبد  وجاء  البعثيون، 
االب  فيه  اأكمل  وقت  يف  ال�سلطة  اىل  مل�سر 

درا���س��ة ال��دك��ت��وراه يف ال��اله��وت يف العام 
.1964

بالقطار،  عاد  بالقطار  العراق  غ��ادر  وكما  
اذ طلبت منه والدته ان ال يرجع اىل  بغداد 
له  قالت  فقد  روم��ا  م��ن  مبا�سرة  بالطائرة 
روما،  يف  وانت  �سنوات  ع�سر  "انتظرتك 
لكن اذا تاأخرت اياما ببغداد فهي اثقل علي 
االأب  رك��ب   الع�سرة" .   روم��ا  �سنوات  من 
ح���داد ال��ط��ائ��رة  ال��ت��ي اأقلته م��ن روم���ا اىل 
هناك  وم��ن  حلب،  اىل  دم�سق  وم��ن  دم�سق 

ركب القطار اىل املو�سل.
كانت املو�سل التي عاد اليها مدينة تختلف 
عن التي غادرها، ي�سف ذلك مب�ساعر عميقة  
فعندما  تركتها،  التي  املدينة  هذه  تكن  "مل 
مل  ع��دت  وعندما  امل��ئ��ات،  ودع��ن��ي  �سافرت 
عدد  على  انفار  �سوى  ي�ستقبلني  من  اأج��د 
اهايل  اين  �ساألت  وعندما  اليدين،  ا�سابع 
املو�سل  اهايل  لقد هاجر  قالوا يل  املدينة، 

اىل بغداد".
كان قد �سمع يف روما عن انقالب ال�سواف 
التي  العنف  واح���داث  املو�سل  يف   1959
وكانت  منهم،  وامل�سيحيني  املدينة  طالت 
حركة التمرد الكردية قد و�سلت اىل مراحل 
املركزية،  احلكومة  مع  حربها  يف  حا�سمة 
وجن���م ع���ن ذل���ك ت��دم��ر ك��ث��ر م���ن القرى 
املو�سل  باجتاه  اهلها  وهجرة  امل�سيحية  
وم��ن��ه��ا اىل ب���غ���داد. ل��ك��ن ه����ذه االح����داث 
الهجرة،  ه���ذه  ا���س��ب��اب  تف�سر  ال  ل��وح��ده��ا 
والعا�سمة  ينمو  ال��ب��الد  اقت�ساد  ك��ان  فقد 
ت�سكل مركز ا�ستقطاب يف بلد نام، ومعظم 
واجلامعات  وامل�سانع  التجارية  ال�سركات 
حداد"  االب   ي��ق��ول  العا�سمة.  يف  ت��رتك��ز 
وينطوون  طموحني  املو�سليون  ك��ان  لقد 
على ذكاء، فمن يكمل درا�سته العليا ببغداد 
اال�ستقرار  يطلب  فال  العا�سمة،  بهوى  يقع 
لوحده فيها بل يطلب انتقال عائلته اي�سا، 
والعمل  للعلم  طلبا  امل�سيحيون  ف��ه��اج��ر 

واالمان". 
للعمل يف كني�سة  كر�س االب بطر�س نف�سه 
وق���ام  "الدوا�سة"  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ع���ذراء 
يف  الديني  املعهد  يف  الالتينية  بتدري�س 
املو�سل، ويف العام  1966 انتقل اىل بغداد 

حين اصبح عمره 12 عاما بدأ يرغب في التكرس لله 
عن طريق االنضمام لسلك الكهنوت، طرح الفكرة على 

والدته الن والده كان قد توفي،  فتخوفت من انه لن 
يطيق تلك الحياة القاسية، لكنه نجح باقناعها بعد 
عام ، فدخل دير )معهد شمعون الصفا الكهنوتي 

لبطرياركية الكلدان( في العام 1950-1951.

بطرس حداد: حارس الذاكرة الكلدانية 

االب بطر�س يتو�سط عدد من تالمذته يف الكني�سة
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الأنني  ذلك   ، الرجل  عن  اكتب  اإذ  اإنني   
العديد  وا�ستخدمت   ، �سخ�سيا  عرفته 
م��ن اأع��م��ال��ه ، ووف���اء ل��ه ولكل م��اآث��ره ، 
وخ�سو�سا يف حتقيقاته التي مل ي�سبقه 
اإليها اأحد من املوؤرخني العراقيني .. اإذ 
كان يختار املعلومات املجهولة واملغّيبة 
يف لغات اأخرى ، ليقوم بتعريبها وكتابة 
م��الح��ظ��ات��ه وال��ت��دق��ي��ق يف احل����وادث 
والن�سو�س .. ولعل اأهم خ�سلة ميتاز 
بها بطر�س حداد ترجماته املمتازة لعدد 
من ن�سو�س الرحالت املهمة التي األقت 
ومراحل  تواريخ  على  �ساطعة  اأ�سواء 
واأمكنة واأحداث .. نحن باأم�ّس احلاجة 
اليوم  نتوقف  دع��ون��ا   . معرفتها  اإىل 

عند �سخ�سية م�سيحية كلدانية عراقية 
متيزت بنمط خا�س يف حياتها ، وبنهج 

خا�س يف عطائها . 
بطر�س  الراحل  االأب  حياة  تنوعت  لقد 

ح���داد ت��ن��وع��ا ك��ب��را ، ف��ه��و رج���ل دين 
كني�سة  وراع���ي  ب��ال��اله��وت  وخمت�س 
وم��رتج��م ن�����س��و���س ق��دمي��ة ع��ن لغات 
وكاتب   ، ل��ت��واري��خ  ، وحم��ق��ق  اأخ����رى 

�سر وتراجم ، وفنان يع�سق املو�سيقى 
والغناء ، وميتلك �سوتا �سجيا ، ور�ّسام 
ت�سكيلي وخطاط ماهر ، واأديب ومتكلم 
ال�سالم  ويبث  والنا�س  الكتاب  يع�سق 

 .. لالآخرين  ال��زه��ور  ويحمل  واملحبة 
 ، بالفل�سفة   املهتمني  اب��رز  من  وح��داد 
 ، االأدي���ان  ب��ني  بالت�سامح  ي��وؤم��ن  وك��ان 
اخلطوات  "اأول  التع�سب  اأن  م��وؤك��دا 
اإىل احل���روب  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  اخل���ط���رة 
يرّدد  ك��ان  كما  والنزاعات"  الطائفية 
عا�سقا  كان  وذاك  هذا  كل  وقبل   ، دوم��ا 

للعراق واأهله . 
حياته وتكوينه

يو�سف  ميخائيل  ب��ط��ر���س  االأب  ول���د 
املو�سل  مدينة  يف  ح��داد  رف��و  مقد�سي 
25 ت�سرين الثاين / نوفمر عام 1938 
اأن  قبل   ) ناظم   ( احلقيقي  وا�سمه   ، م 
وهو  ببطر�س   ويت�سّمى  ق�ّسا  ي�سبح 
كلدانية معروفة بخدماتها  اأ�سرة  �سليل 
، كان جده يو�سف  الدينية  والتزاماتها 
�سما�سًا، وقد رعى حفيده رعاية كبرة ، 
فكان اأن تاأثر به تاأثرا كبرا منذ �سباه 
يرتدد  ك��ان  عندما  وخ�سو�سا   ، املبكر 
واأ�سدقائه  اإخوته  رفقة  الكني�سة  على 
يف  انخراطه   ، ذل��ك  يف  �ساعده  وق��د   ..
منذ  تاأ�س�ست  قد  كانت  عريقة  مدر�سة 
ع�سر  التا�سع  القرن  من  االأول  الن�سف 
كني�سة  بجوار  وه��ي  املو�سل  قلب  يف 
اال�سم  بنف�س  فعرفت   ، ال�سفا  �سمعون 

تزل حية وقد تخرج يف بطرس حداد  .. وكانت ومل 
اأروقتها االآالف املوؤلفة من اأبناء املو�سل 
اأ�سهر  من  وهي   .. وم�سلمني  م�سيحيني 
اليوم  العراق حتى  الكلدان يف  مدار�س 
الطائفة  اأب���ن���اء  م��ع��ظ��م  ج��م��ع��ت  وق���د   ،
الكلدانية  يف منطقة ال�ساعة باملو�سل . 
بعد اأن اأنهى ال�سبي ناظم حداّد ، تلمذته 
درا�سته  يف  ن��اج��ح��ا  وك����ان   ، االأوىل 
االب��ت��دائ��ي��ة ، ع��زم على االن��خ��راط يف 
ال�سلك الكهنوتي، اإال اأن اأباه واأمه منعاه 
من ذلك ، كونه مل يزل �سبيا �سغر ال�سن 
متو�سطة  مدر�سة  يف  در���س  اأن  فكان   ،
حكومية وما اأن اأكمل �سنته االأوىل فيها 
حتى اندفع نحو احلياة الدينية اندفاعا 
الكهنوتي  املعهد  يف  فانخرط   ، جارفا 
درا�سته  ف��ي��ه  واأك���م���ل   1951 خ��ري��ف 
االإعدادية والثانوية . ثم انخرط راهبا 
والتحق باملعهد البطريركي يف املو�سل 
�سنة 1954 ، ويف نهاية تلك ال�سنة ، اأي 
يف �سيف 1954 ، اختر من قبل االإدارة 
الباكالوريو�س  درا�سة  الإكمال  الكن�سية 
اجلامعة  يف  وال��دك��ت��وراه  واملاج�ستر 
 ، ايطاليا  يف  )بروبغندة(  االورب��ان��ي��ة 
�سهادة  ن��ال  وفيها   ، روم���ا  اإىل  ف�سافر 
وبعدها   ،  1957 �سنة  الباكالوريو�س 
�سهادة  ف��ن��ال   ، ال��ع��ل��ي��ا  درا���س��ت��ه  اأك��م��ل 
املاج�ستر يف الفل�سفة �سنة 1961 ويف 

نهاية تلك ال�سنة تخرج ق�سي�سًا . 
وكان قد ر�سم يف 20 دي�سمر / كانون 
االأول 1961 ، ثم عاد ثانية لينال �سهادة 
 .  1964 �سنة  ال��اله��وت  يف  الدكتوراه 
العلماء  بهيئة  وه��و  ال��ع��راق  اإىل  رج��ع 
املعونة  اأم  كني�سة  يف  دي��ن��ي��ا  وع���نّي   ،
باملو�سل ، تلك التي ا�ستهرت برو�ستها 
ومدر�ستها يف منطقة الدوا�سة باملو�سل 
اجلميلة  رو�ستها  تالميذ  اح��د  وكنت   ،
انتقل  اأن  ي��ل��ب��ث  ومل   ..  1955 ع����ام 
بعد   1966 �سنة  ب��غ��داد  اإىل  ال���راح���ل 
حياته  م��ن  �سنتني  م��ن  اأك���ر  م��ك��ث  اأن 
بغداد  اإىل  فرحل   ، املو�سل  يف  العملية 
البطريرك  م��ن  خ��ا���س  طلب  على  ب��ن��اء 
ليقوم  �سيخو  ال��ث��اين  بول�س  ال��راح��ل 
املعهد  يف  الكن�سي  ال��ت��اري��خ  بتدري�س 
الكهنوتي البطريركي الكلداين مبنطقة 
ى  ق�سّ اإذ   ،  1968 �سنة  حتى  ال����دورة 
من  تلك  وك��ان��ت   ، ه��ن��اك  �سنتني  ق��راب��ة 
اإبان  ، وخ�سو�سا  ابرز حمطات حياته 
البطريركية  اأر�سيف  على  م�سرفا  عمله 
وثائق  على  معمق  ب�سكل  اطلع  حيث   ،
 ، العراق   يف  امل�سيحية  بتاريخ  تت�سل 
ثم نقلت خدماته اإىل كني�سة مار يو�سف 
وقد   ، ببغداد  داخ��ل  الكرادة  منطقة  يف 
اإذ   ، �سنوات  ع�سر  ق��راب��ة  فيها  ا�ستمر 
بيثون  م��ار  كني�سة  اإىل  خدماته  نقلت 
 1978 �سنتي  بني  البلديات  منطقة  يف 

و 2001 .
بطر�س  االأب  نقل   ، ���س��ن��ة2001  ويف   
�سلطانة  اأو  ال��ع��ذراء  م��رمي  كني�سة  اإىل 
، وقد  ك��رادة خ��ارج  الوردية يف منطقة 
وافاه اجله وهو مل يزل فيها . واملعروف 
عنه ، انه عمل �سكرترًا لرئي�س الطائفة 
عهد  يف  اأي   1989 العام  منذ  الكلدانية 
االأول  روف��ائ��ي��ل  ال���راح���ل  ال��ب��ط��ري��رك 
بيداويد، وا�ستمر يف مهمته اأي�سا على 
عهد خلفه البطريرك ) الكاردينال الحقا 
عاونه  لقد   . ديل  ال��ث��ال��ث  عمانوئيل   )
اثر  ج���زراوي  يو�سف  الق�س  و�ساعده 
مرافقته له يف �سلطانة الوردية ، وكان 
تلميذه  اأع��م��ال  ق��د راج��ع  بطر�س ح��داد 
االأب  ا�ستمر  لقد   . له  و�سلحها  وقراأها 
حالته  �سوء  اأن  اإال  من�سبه  يف  بطر�س 
ال�سحية دفعته يف �سنة 2006 اإىل طلب 
�ساغرًا  م��ازال  الذي  املن�سب  من  اإعفائه 

اأع�ساء  احد  الرجل  كان  كما  بعده،  من 
هيئة حترير جملتي بني النهرين وجنم 
امل�سرق. وكانت له ُم�ساركاته يف العديد 
من املوؤمترات الكن�سية املحلية والعربية 
يوم  حداد  بطر�س  رحل  لقد   . والدولية 
 ،  2010 الثاين  ت�سرين   / نوفمر   26
بعد اأن رقد رقدته االأخرة يف م�ست�سفى 
الراهبات ببغداد ، وتويف عن 75 �سنة 
اثر تدهور �سحته ، اإذ عانى من اأمرا�س 
ال�سكري  مر�س  �سد  ن�ساله  بعد  ع�سال 
، وق���د اح���دث رح��ي��ل��ه اأ���س��ف��ا ك��ب��را يف 
االأو�ساط االجتماعية العراقية .. و�سّيع 

ت�سييعا ر�سميا و�سعبيا ببغداد . 
لقاء واحد مع الرجل : ما الذي 

عرفته فيه ؟
م���رة واح����دة يف  ب��ال��رج��ل  التقيت  ل��ق��د 
جامعة  يف  معيدا  كنت  عندما  حياتي  
وكان   ،  1974 ع��ام  ب��ال��ع��راق  امل��و���س��ل 
الراحل  االأب  ال�سديق  مكتب  يف  ذل��ك 
ط��ي��ب ال���ذك���ر ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف حّبي 
مبنطقة  ب��امل��و���س��ل  ال��ك��ل��دان  بكني�سة 
وكنت   ، م�سكنتا  كني�سة  ق��رب  ال�ساعة 
يف  �ساعدين  وق��د   ، ال�سباب  مقتبل  يف 
والوثائق  الن�سو�س   بع�س  ترجمة 
العراق  عن  رحلت  ومل��ا   ، االيطالية  عن 
بريطانيا  يف  للعلم  طالبا   1976 ع��ام 
منها  املهمة  االأوراق  ببع�س  حمّلني   ،
وثيقة �سريانية مهمة ن�سرها يف ما بعد 
حبي  يو�سف  الدكتور  االأب  ك��ان  كما    ،
وقفة  و�ساأقف   (  ، بيننا  العقد  وا�سطة 
الراحل  ال�����س��دي��ق  م��ط��ول��ة ع��ن��د ذك���رى 
به  العلمية  فعالقتي   ..  ) حبي  يو�سف 
اأقوى من عالقتي  و�سداقتي معه كانت 
بالراحل بطر�س حداد ، وبالرغم من ذلك 
، فاإنني وجدت الراحل حداد  كما وجده 
 ، ق�سدوه   الذين  والطلبة  الباحثني  كل 
ف�سال عن معارفه االآخرين ، انه ال يبخل 
بامل�ساعدة العلمية لكل من يطلبها منه ، 
الرحالة  �سوؤون  يف  خبرا  وجدته  وقد 
االأوربيني الذين جابوا املنطقة كلها منذ 
انه   .. اأربعة قرون م�ست ، وخ�سو�سا 
كان يوؤمن اإميانا را�سخا باملعرفة ، وهو 
دمث االأخالق وطيب املع�سر .. وال يعرف 
عنه اإال تكري�س وقته للقراءة والكتابة ، 

والعبارات  للجمل  امل�سني  تدقيقه  مع 
ويعيد   ، يكتبه  مبا  يفّكر  ما  كثرا  اإذ   ..
قراءته والتاأمل فيه ، ثم يعيد كتابته من 
جديد .. واعتقد اإن هذه من اأهم خ�سال 
�سجية  وهي  متوا�سعا   كان   .. العلماء 

اأخرى من �سجاياه املتعددة .
يف  انغماره  واإب��داع��ات��ه  هواياته  وم��ن 
اإذ ميتلك حا�سة   ، ال��ر���س��م  واخل��ط  ف��ن 
فنية عالية امل�ستوى ، ف�سال عن اإجادته 
باالأنغام  ومعرفته  العراقية  للمقامات 
للمو�سيقى  وع�سقه  الكن�سية  واالأحل��ان 
الكال�سيكية .. كان يبحث عن كل جديد 
املجالت  االإ�����س����دارات وم�����س��ام��ني  م��ن 
املتنبي  ل�سارع  احل�سور  دائ��م  ك��ان   ..
ببغداد ، اإذ يرتاده دوما القتناء ما يرغب 
التي  املثنى  مكتبة  على  وي��دل��ف   ، فيه 
لقد   .. اأ�سدقائه  من  العديد  فيها  يلتقي 
اأكر  التاريخ  ع�سق  نزعة  عنده  وجدت 
 .. ال��اله��وت  ح��ب  نزعته يف  م��ن  بكثر 
اأذكر كم كان يعتني بتاريخ املو�سل اإبان 
معلومات  جمع  وقد   ، االأخ��رة  القرون 
ودور  املوؤثرة  �سخ�سياتها  عن  وا�سعة 
واإ�سهاماتهم   ، ال��ن��ه�����س��وي��ني  رج��ال��ه��ا 
 .. جديد  بكل  العربية  النه�سة  رف��د  يف 
كذلك اأتذكر انه كان قد اعتنى باالأحداث 
املريرة التي حفل بها العراق اإبان القرن 
الثامن ع�سر ، وخ�سو�سا  تداعيات حملة 
نادر�ساه وح�ساره للمو�سل عام 1743 
للم�سيحيني  ج��رى  وم��ا   ، ه�   1156 / م 
القرى  يف  يقطنون  ال��ذي��ن  امل��وا���س��ل��ة 
معتمدا  باملو�سل  التي حتيط  والبلدات 
ذلك على وثائق �سريانية ك�سف عن  يف 

بع�سها الأول مرة  .. 
ولقد ا�ستفدت من املعلومات التي اأمّدين 
اإياها من خالل مرا�سالت االأب الدكتور 
يو�سف حبي يف تاأليفي كتابي املو�سوم 
) ح�سار املو�سل واندحار نارد�ساه عام 
جهوده  على  مطلعا  وك��ن��ت   .  )  1743
الدكتور  الراحل  االأب  رفقة  بذلها  التي 
وقد  النهرين  بني  جملة  لتاأ�سي�س  حبي 
فن�سرت   ، فيها  لالإ�سهام  الرجالن  دعاين 
�سفحاتها  على  تاريخية  درا���س��ات  ع��دة 
منذ العام 1975 ، والبد من ذكر جهود 
ا�سحق  ج��اك  الدكتور  االأب��وي��ن  م��ن  ك��ل 
وا�سال  اللذين  �ساكو  لوي�س  والدكتور 

العمل معا يف اإ�سدار جملة بني النهرين 
اأي�سا  قد خ��دم  ك��ان بطر�س ح��داد  كما   ،
اأعماله  وتعتر   . امل�����س��رق  جن��م  جملة 
تاريخية  قيمة  ذات  املجلتني  من  كل  يف 
التي  املعلومات  اأن  اأقول  واأكاد   ، كبرة 
م�ستوى  على  �سواء  مقاالته  ت�سمنتها 
 ، الرتجمة  م�ستوى  على  اأم   ، التحقيق 
وغر   ، معظمها  يف  جديدة  تكون  تكاد 
معروفة للموؤرخني .. وهنا تكمن اأهمية 
بطر�س  وك��ان   . م��وؤرخ��ا  ح��داد  بطر�س 
حداد ع�سًوا يف املجمع العلمي العراقي 
له  ، كما كانت  ال�سريانية(  اللغة  ) هيئة 
ع�سويته يف احتاد كتاب العراق ، ويف 
التاريخ وال��رتاث . وك��ان يتمتع  دائ��رة 
الثقافية  االأو���س��اط  يف  ُميزة  بعالقات 
ُم��ن��ف��ت��ًح��ا على  ال��ع��راق��ي��ة وال���دول���ي���ة، 

اجلميع، فاأحبه اجلميع.
أعماله وتصانيفه 

1/ المجالت التي نشر فيها 
وخالل هذه املدة الطويلة ، انكب الرجل 
اأعمال مهمة له ، وخ�سو�سا  اإنتاج  على 
با�سمه  �سجلت  التي  وترجماته  مقاالته 
بعد ن�سرها يف اأمهات املراجع واملجالت 
العراقية  والعربية منذ اكر من ثالثني 
�سنة . ولقد �ساعده يف ذلك ، مهارته غر 
العادية يف اللغات االأوربية كاالنكليزية 
قد  ك��ان  كما   .. وااليطالية  والفرن�سية 
العديد  اأ���س��رار  فعرف  الالتينية  در���س 
مالأ  لقد   .. وامل�سطلحات  املرادفات  من 
 ، والثقافية  العلمية  بامل�سائل  حياته 
وكان على عالقة را�سخة وقوية بالعديد 
من العلماء ورجال املعرفة ، كما انه احد 
اأع�ساء هيئة حترير جملتي بني النهرين 
وجنم امل�سرق . ن�سر يف جمالت عراقية 
اآفاق  جملة    : منها   ، متنوعة  وعربية 
ع��رب��ي��ة ، وجم���ل���ة ال��ف��ك��ر امل�����س��ي��ح��ي ،  
وجملة بني النهرين ) وكان اأحد اأع�ساء 
حت��ري��ره��ا( ، وجم��ل��ة ق���اال ���س��وري��اي��ا ، 
هيئة   ( العراقي  العلمي  املجمع  وجملة 
ال��ل��غ��ة ال�����س��ري��ان��ي��ة( ، وجم��ل��ة االحت���اد 
اأحد  امل�سرق)  جنم  وجملة   ، ال�سرياين 
الطائفة  وجم��ل��ة   ، حت��ري��ره��ا(  اأع�����س��اء 
 ، امل���ورد  وجم��ل��ة   ، حلب  يف  الكلدانية 
و   ، الكلدان(  )للرهبان  ربنوثا  وجملة  

لقد التقيت بالرجل مرة 
واحدة في حياتي  عندما كنت 

معيدا في جامعة الموصل 
بالعراق عام 1974 ، وكان 

ذلك في مكتب الصديق األب 
الراحل طيب الذكر الدكتور 
يوسف حّبي بكنيسة الكلدان 

بالموصل بمنطقة الساعة قرب 
كنيسة مسكنتا ، وكنت في 

مقتبل الشباب ، وقد ساعدني 
في ترجمة بعض النصوص  
والوثائق عن االيطالية ، ولما 
رحلت عن العراق عام 1976 

طالبا للعلم في بريطانيا

المتنوعة   ال���ع���راق���ي���ة  ال��ت��ص��ان��ي��ف  د. سّيار الجميل رج����ل 

حداد من ابرز المهتمين بالفلسفة  ، وكان يؤمن 
بالتسامح بين األديان ، مؤكدا أن التعصب "أول 

الخطوات الخطرة التي تؤدي إلى الحروب الطائفية 
والنزاعات" كما كان يرّدد دوما ، وقبل كل هذا وذاك 

كان عاشقا للعراق وأهله . 

مقدمة: الرحلة االبدية
رحل عن دنيانا قبل أيام ، المؤرخ العراقي الدكتور األب بطرس حداد، راعي كنيسة السيدة مريم العذراء ببغداد، وهو من 

جيل عراقي اشتهر بنشاطه وفاعليته في العقود األخيرة من القرن العشرين. ويعد الرجل واحدًا من المثقفين العراقيين الذين 
خدموا العراق وتاريخه ومجتمعه خدمة مثالية.. عاش ومات وهو يحمل بيديه مشعل محبة وزهور سالم، وأسدى للمكتبة 

العربية العدد الكبير من األعمال المهمة التي يحتاجها العراقيون لفهم جوانب أساسية من تاريخهم ومجتمعهم وتراثهم.. 
كما كان الرجل داعية لأللفة والتسامح.. وكان مترجما بارعا لعدد مهم من األعمال التي احكم صنع تعريبها والتعليق عليها 

بحكم تمكنه من عدة لغات.. وتمّيز أيضا بمنهجه سواء في دراسة الالهوت الكنسي أو دراسة التاريخ المحلي وإثراء جوانب مهمة 
يحتاجها المؤرخون، وخصوصا تلك التي تتعلق بتاريخ العراق الحديث.
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ت�سدرها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكني�سة  ن�سرة 
مطلع  يف  ال��ك��ل��دان��ي��ة  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 
التي   ( القيثارة  وجملة   ، ال�ستينيات. 
ت�سدرها الر�سالة الكلدانية يف لندن( ، 
خدمته  اأثناء  اأ�س�سها   ( ال�سهيد  ون�سرة 
يف كني�سة ال�سهيد مار بثيون  ، ون�سرة 
ون�سرة   ، ال��ك��ل��دان(  ل��راه��ب��ات  ال��ع��ه��د) 
 ، ال��وردي��ة(  �سلطانة  كني�سة   ( ال��وردي��ة 

وجملة امل�سارات .
2/ أعماله الكنسية في 

التاريخ المسيحي
ع�سرات  ح���ّداد  بطر�س  ل���الأب  ���س��درت 
االعمال املتنوعة والنتاجات املهمة التي 
توزعت ت�سانيفها  بني ترجمة وحتقيق 
وتاأليف، نذكر منها: من باكورة اعماله 
اإىل  املُ��ر���س��د   ، ال��ك��ن�����س��ي  ال��ت��اري��خ  يف 
الُب�سرى  ، وك��ذل��ك  ال��ك��ل��داين   ال��ق��ّدا���س 
ال�سغر   ال��ت��اري��خ  ،وت���رج���م  ال�����س��ارة 
واي�سا الفاتيكان ، وكتب عن الرهبنيات 
 ، ال��ك��ل��دان��ي��ة  الكني�سة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
 ، الكلدانيات  مرمي  بنات  رهبانية  وعن 
الكلدانيات  الراهبات  اأخواتكم  وكرا�س 
عن  نا�سعة   �سفحات   : اأي�سا  وك��ت��ب 
 -1972 طبعتني  يف  �سيخو  البطريرك 
املُعجزات  م��و���س��وع  ت��ن��اول   ،  1980
املُخل�سي   فرن�سي�س  االأب  مع  بالتعاون 
امل�سيح  ت��الم��ي��ذ  ع���ن  اي�����س��ا  وك��ت��ب   ،
املُخل�سي  فرن�سي�س  االأب  مع  بالتعاون 
ي�سوع  م��و���س��وع  باخت�سار  وع��ال��ج   ،
�سالة  مبنا�سبة  )ُط��ب��ع  م��ت��ى  بح�سب 
 . املُخل�سي(  فرن�سي�س  ل��الأب  االأربعني 
االأقد�س  ي�سوع  قلب  عن  كتاباته  وع��ن 
العراق  يف  طبعات  ع��دة  ��ا  اأي�����سً وطبع 
وعن   ، طبعتني(.   ( ريتا  قدي�سة  وعن   ،
مو�سوع   وترجم   . احل��ري  اإيليا  م��ار 
ال�����س��الة ال��رب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع االأب 
فهار�س  و�سّنف   . املخل�سي  فرن�سي�س 
يف  والعربية  ال�سريانية  املخطوطات 
مع  بالتعاون  الكلدانية  الرهبنة  خزانة 
اإ�سحق)  جاك  الدكتور  املطران(   ( االأب 
جزءين(. واأّرخ لدير ما اورها  ، واأي�سا 

: ال�سهر املرميي الذي طبع بعدة طبعات 
بغداد  ك��ن��ائ�����س  واأّرخ    . ال���ع���راق  يف 
اأهم  من  العمل  ه��ذا  ويعد   ، ودي��ارات��ه��ا 
تاريخ  يف  مرجًعا  يعد  بحيث   ، اأعماله 
كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث. وحقق 
عن اأبر�سية عقرة الكلدانية ، وترجم عن 
بطر�س  وقام   . البطريركية  املوؤ�س�سات 
املدر�سة  تاريخ  يف  نبذة  بتحقيق  حداد 
املو�سل  يف  البطريركية  الكهنوتية 

والتي كتبها  اخلوري داوؤد رمو  ..  
3/ ترجماته لليوميات 

والرحالت المهمة
االأوىل  العاملية  احلرب  يوميات  وحقق 
  .)1997 اأم���ري���ك���ا  االأوىل  )ال��ط��ب��ع��ة 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب   وي��وم��ي��ات 
)الطبعة الثانية �سمن من�سورات كني�سة 
ال��ك��ل��دان��ي��ة(  . وحقق  م���ار ك��ورك��ي�����س 
 . ون�سره    ، البيعية  االأخ��ب��ار  خمت�سر 
فالية  ديلال  رحلة  االيطالية  عن  وترجم 
 1 ط   ، العا�سق(  ال�سائح   ( العراق  اإىل 
2000و ط2  2004. وكتب وحّقق ُنبذة 
للخوري  الكهنوتية  املدر�سة  تاريخ  يف 
الكهنوتي  املعهد  من�سورات  رمو  داود 

بغداد 2002.
ترجماته  ه��ي  اأعماله  اأه��م  اأن  واعتقد 
الرحالة  م��ن  ع���دد  ن�����س��ره  مل��ا  ال��دق��ي��ق��ة 
يف  العراق  اىل  ج��اءوا  الذين  االأجانب 
احلديث  ال��ع�����س��ر  م��ن  خمتلفة  اأزم�����ان 
، وك��ت��ب��وا ع��ن م�����س��اه��دات��ه��م ل��ل��ع��راق ، 
وخ�����س��و���س��ا م��ا ���س��ج��ل��وه م��ن اأح����داث 
وم�ساهد يف العديد من املدن والبلدات 

ترجمته   ، الباب  هذا  يف  اأعماله  من   ..
ع���ن ال��ف��رن�����س��ي��ة م��ق��ت��ط��ف��اٍت م���ن رحلة 
جملة  يف  ن�سرها  ال��ع��راق  اإىل  تيفنو 
عن  وت��رج��م    ،)1974( ال��ن��ه��ري��ن  ب��ني 
العراق،  اإىل  تايلر  رح��ل��ة  االنكليزية 
ون�سرها مبجلة املورد )1982( العدد1، 
ك��م��ا ت��رج��م ت��ق��ري��ر امل��ط��ران ب��اي��ي��ه عن 
ون�سره  الالتينية  باللغة  وه��و  العراق 
يف جملة بني النهرين )1983( وترجم 
ال�سرقية  الرحلة  اأي�سا  الالتينية  ع��ن 
لالأب فيليب الكرملي ون�سرها يف جملة 
املورد )1989(العدد4، وكتب عن رحلة 
�سنة  اإىل روما  اأودو  البطريرك يو�سف 
رحلة  االيطالية  عن  وترجم   ، 1869م 
يف  امل��ن�����س��ورة  ال��ع��راق  اإىل  فيدريجي 
جملة املورد )1989(العدد4 واأي�سا عن 
االيطالية له رحلة ديلالفاليه اإىل العراق 
، وقد طبعت ببغداد �سنة 2001، وترجم 
اي�سا رحلة �سب�ستياين اإىل العراق اإبان 
ببغداد  ون�سرت   ، ع�سر  ال�سابع  القرن 
�سنة 2004 ، ويف هذه ال�سنة �سدرت له 
رحلة اأخرى عن الفرن�سية هي رحلة من 
بغداد اإىل حلب للوي جاك رو�سو، ويف 
الفرن�سية  عن  ترجم  كما   ،  2005 �سنة 
رحلة جلان اإىل العراق، وطبعت بكتاب 
وترجم   ،2009 �سنة  بغداد  يف  م�ستقل 
كذلك عن االيطالية رحلة االأب فن�سن�سو 
ال��رح��ل��ة يف  وق��د طبعت   ، ال��ع��راق  اإىل 
�سنة  امل��و���س��ل  مب��دي��ن��ة  م�ستقل  ك��ت��اٍب 
ببغداد رحلتان  له  ، كما �سدرت   2009
العراق  اإىل  بالبي  ايطاليتان هما رحلة 
رحلة  بعنوان  فالندان  اوج��ني  ورحلة 

يف مابني النهرين.
4/ بعض مقاالته المهمة

ع��ددا كبرا من  ت��رك بطر�س ح��داد  لقد 
تلك   ، اأهمها  ولعل   ، املن�سورة  املقاالت 
املخطوطات  م��واط��ن  فيها  ع��ال��ج  ال��ت��ي 
عن  كتبه  وم��ا   ، ال��ع��راق  يف  ال�سريانية 
روفائيل مازجي باملو�سل ، وتف�سيالت 
الكهنوتي  ال�سفا  �سمعون  معهد  ع��ن 
روؤ�ساء  ، ف�سال عن  الكلدان  لبطريركية 
املعهد الكهنوتي، وكتابته عن البطريرك 
جرجي�س عبد ي�سوع خياط ودوره يف 
املو�سل ، ف�سال عن كتابته عن اأر�سيف 
القالية  وع��ن   ، الكلدانية  البطريركية 
وقفة  وق��ف  كما   . املو�سل  يف  االأب��وي��ة 
حتليلية عند حملة نادر�ساه على العراق 
�سريانية  وث��ي��ق��ة  يف  ه���   1145 ���س��ن��ة 
، ون�����س��ره��ا يف جم��ل��ة ب��ني ال��ن��ه��ري��ن ، 
الكلدانية  املطبعة  بالتف�سيل  وت��ن��اول 
الكلدان  ت��اري��خ  وع��ال��ج   ، امل��و���س��ل  يف 
اأو  م�ساهمة  ل��ه  ك��ان��ت  كما   ، حلب  يف 
ك��م��ا ا���س��م��اه��ا حم����اوالت ال��ت��ق��ارب بني 
كما   ، واالآث��وري��ة  الكلدانية  الكني�ستني 
اأودو  يو�سف  البطريرك  بتاريخ  اعتنى 
وو�سيته االأخرة ، وكتب عن مذكرات 
ب��ط��ري��رك ج��دي��د ، ف�����س��ال ع���ن اأخ��ب��ار 
البطريرك  عهد  على  البطريركي  املعهد 
 ، املو�سل  يف  اليونان  عبو  اإيليا  م��ار 
ون�سر   .. العا�سق  ال�سائح  ع��ن  وكتب 
مقالته التي تاأ�ّسى فيها �سديقه الراحل 
ب��ع��ن��وان االأب ي��و���س��ف َح��ّب��ي وداًع����ا ، 
وك��ت��ب ع��ن ع��م��ل ف��ن��ي ن��ه�����س��وي قدمي 

 ، " التوبة  اإىل  اأق��رب  " العفو  بعنوان 
باملو�سل وترجع  كتبت  وهي م�سرحية 
بع�س  ن�سر  كما   ، 1887م(  �سنة  اإىل 
البطريركية  خزانة  يف  متناثرة  اأوراق 
عره  اإىل  اإ�سافة   ، العامرة  الكلدانية 
يف باب عرة من االأم�س يف جملة الفكر 
بغداد  م�سيحيي  عن  وكتب   ، امل�سيحي 
ب��ني امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر ، وه���ي اآخ��ر 

مقاالته . 
واأخرا : ماذا اقول يف رجل الت�سانيف 

العراقية ؟
اأق����ول ، ه���ذه روؤي����ة خم��ت��زل��ة ج���دا عن 
زمن  منذ  ا�سميته  ال��ذي  ح��داد  بطر�س 
العراقية  ال��ت�����س��ان��ي��ف  ب���رج���ل  ب��ع��ي��د 
العربية  املكتبة  اأث��رى  ال��ذي   ، املتنوعة 
والثقافة العراقية مبعلومات جديدة مل 
تكن معروفة �سابقا .. وهنا تتحدد قوة 
وذكائه  ومقدرته  الرجل  هذا  �سخ�سية 
اإليها  ي�سبقه  مل  متازة  اختيارات  يف 
القادمة عن  لنا ولالأجيال  ، فك�سف  احد 
مواد تاريخية غاية يف االأهمية .. اإنني 
هنا يف نهاية املطاف واأنا اأوّدع بطر�س 
مثال  ي��ك��ون  اأن   ، نهائيا  وداع����ا  ح���داد 
الدار�سني  لكل  وموؤثرا   حيا  ومنوذجا 
امتداد  ع��ل��ى  ال���ع���راق  يف  وامل���وؤرخ���ني 
االإن�سان   يرى  وان   .. القادمة  االأجيال 
اأفناه  ، وما  الرجل  لهذا  الكبرة  القدرة 
من عمره وزمنه خدمة للثقافة العراقية 
الرجل طوال حياته على  انفتح  لقد    ..
من  العراقي  وال��رتاث  العراقية  الثقافة 
جدران  بني  وينطوي  يتقوقع  اأن  دون 
البيع والكنائ�س .. ومن دون اأن يق�سي 
كل حياته يف م�سكالت الالهوت ال�سعبة 
متطلبات  دقيق بني  ب�سكل  وازن  لقد   ..
تطلعاته  وب���ني   ، دي���ن  ك��رج��ل  ح��ي��ات��ه 
كرجل  وواجباته  وهواياته  ومواهبه 
الكلداين  طيفه  خ��دم  ما  وبقدر   .. علم 
خدمة دينية �سرفة يف حياته الدينية ، 
فلقد خدم العراق والعراقيني علما واأدبا 

وثقافة وتراثا يف حياته املدنية .. 
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رمبا االإ�سكالية االأكر حتديًا يف معاجلة 
يف  العميق  ال��ت��اأث��ر  ذات  ال�سخ�سيات 
حقولها وتخ�س�ساتها العلمية الدقيقة ان 
اغلب ما يكتب عنها ياأخذ ال�سعوريًا �سفة 
العاطفة  حد  املفرطة  واحلفاوة  التبجيل 

اجلاحمة.
يف  الفعلي  التنقيب  فر�سة  ت�سيع  بذلك 
التي  القوة  وعنا�سر  خبايا  عن  الك�سف 
فاملنهج  تلك،  اأو  ال�سخ�سية  هذه  اأظهرت 
تلك  ت�سرح  ان  يفر�س  ال��ق��ومي  العلمي 
النقد  عليها مب�سع  ال�سخ�سيات وي�سلط 
م�سموراتها  ع���ن  وال��ك��ا���س��ف  ال���ه���ادف 
ابرز  تعد  وال��ت��ي  ال��غ��ال��ب  يف  امل�سترتة 
مطلقًا  اليعني  هذا  تفوقها،لكن  مقومات 

التجريح او التقليل من املكانة العلمية.
امل�سيحيني  ال�����س��رق  ملثقفي  وبالن�سبة 
وجه  ع��ل��ى  ال���ع���راق  وم�سيحي  ع��م��وم��ًا 
وعنا�سر  م��ق��وم��ات  ه��ن��اك  التخ�سي�س 
اأ���س��ه��م��ت يف ���س��ي��اغ��ت��ه��م واإع����داده����م 
ومتيزوا  عليها  ظهروا  التي  بال�سورة 
من خاللها، ويبدو ان ذلك لي�س مقت�سرًا 

على التاريخ احلديث اأو املعا�سر، واإمنا 
الع�سور  اأو  االإ�سالمي  التاريخ  مرحلة 
االأورب����ي  التحقيب  بح�سب  ال��و���س��ط��ى 
برزت  ال��ذي  العبا�سي  الع�سر  وحتديدًا 
الفكر  جمال  يف  وموؤثرة  ميزة  فئة  فيه 
واملهن واملواهب، ورمبا متابعة فهر�ست 
واالأطباء  احلكماء  وتاريخ  الندمي  اب��ن 
البن اأبي  ا�سيبعة ي�سر اإىل حجم  ذلك 
عن�سرا  بو�سفه  وا���س��ت��ق��راره  ال��ت��اأث��ر 
وديناميكيته  التمدن  من��و  عنا�سر  م��ن 
التي  املقومات  ما  يثار  الذي  .وال�سوؤال 

اأودت اإىل هذا التمايز والتفوق؟
   يبدو اإن جزءًا عظيمًا من م�سببات ذلك 
االأوىل  املمهدات  اأو  باملقدمات  مرتبطة 
الدافعة نحو هذا التفوق العلمي، فثنائية 
االأغلبية واالأقلية  الدينية  التي يعي�سها 
ن�سارى العراق اأو ال�سرق ، وعلى الرغم 
من التفاوت الكمي احلاد الذي يحمله هذا 
اأبعادا �سيكولوجية  فيه  فان   ، الت�سنيف 
نف�سية حتاول االأقلية ان تقاومها اأو تعيد 
اإنتاجها بال�سكل الذي يجعل منها تعي�س 

حال من التوازي والتناظر عر الرتكيز 
اأم��ام  ال��ن��وع��ي  وتفوقها  وج��وده��ا  على 
وبتف�سر  كا�سح،  كمي  معيارها  اأغلبية 
اال�ستجابات  اأن������واع  اإح�����د  ه���ي  اآخ�����ر 
االأقلية  جمتمع  يقدمها  ال��ت��ي  الناجحة 
حتدي  اأم���ام  اأح��ي��ان��ا  االث��ن��ي  اأو  الديني 
معروف  ه��و  كما  لكن  الكمي،  االأغلبية 
بيئة  واال�ستجابة  التحدي  لقانون  ان 
حمددة يجب توافرها وحتققها من اجل 
بدون  واال  الناجعة،  اال�ستجابة  حتقيق 
احلاكم  التاريخي  وال�سياق  الظرف  ذلك 
املرامي  حتقيق  يف  وف�ساًل  نكو�ساأ  فان 
التفوق  عملية  ان  وي��ب��دو  ي��ح��دث،  ق��د 
والتمايز هذه قد حتقق لها فر�سا م�ساهم 
لها،  يف رفدها بالبيئة الطبيعة امل�ساندة 
بالعامل  �سالتهم  او  ارتباطهم  يف  متركز 
واملراكز  الكنائ�س  عر  املتقدم  الغربي  
منح  يف  كثرًا  ا�سهم  االأورب��ي��ة  البحثية 
والدرا�سة  للبحث  حقيقية  فر�سا  جلهم 
لغة  من  اأك��ر  باإتقان  العايل  والتمر�س 
،ف�ساًل  االإن�سانية  باخت�سا�ساتهم  تتعلق 

الرئي�سة  احل��ي��ة  باللغات  متر�سهم  ع��ن 
كاالأملانية واالنكليزية والفرن�سية ...الخ.
كما اأنهم تعاملوا ب�سكل علمي وم�سوؤول 
مع اللغات ال�سرقية القدمية مثل العرية 
وال�سن�س�سكرية  واالآرامية  وال�سريانية 
ق�ساء  اأجادتها  تتطلب  لغات  ..الخ وهي 
من  واملطاولة  اجللد  من  ط��وال  �سنوات 

اجل التعاطي ال�سليم معها.
بالغرب  املبكر  املعريف  االت�سال  وك��ان    
الن�سارى  عليه  ح���از  ال���ذي  وم��دار���س��ه 
يتحقق  مل  احلديث  الع�سر  بواكر  منذ 
لغرهم من العراقيني اال يف الثالثينيات 
عندما  الع�سرين  القرن  من  واالربعنيات 
اىل  املنظمة  االب��ت��ع��اث  عمليات  ب����داأت 
اجلامعات االأوربية وهي بطبيعة احلال 
بالباحثني  مقارنة  وحم���دودة  م��ت��اأخ��رة 
ف�ساًل   ، اورب��ا  اىل  وابتعاثهم  الن�سارى 
التي  التب�سرية  البعثات  دور  ذل��ك  عن 
ك��ان��ت جت���وب ال��ب��ل��د وه���ي حت��م��ل معها 
يف  ذل��ك  ات�سح  كما  التحديث  و���س��ائ��ل 
يد  العراق على  اىل  اول  مطبعة  ادخ��ال 
املو�سل.ويبدو  يف  الدومنيكان  االب��اء 
الباحثني  م��ن  جيل  م��ن  اك��ر  هنالك  ان 
ت�سربوا  ال��ذي��ن  ال��ن�����س��ارى  وال��ع��ل��م��اء 
ب��ا���س��ال��ي��ب ال��ب��ح��ث احل��دي��ث��ة وك��ون��وا 
املثقفني  جيل  لت�سكل  االوىل  ال��ب��داي��ات 
احلديث  ال��ع��راق  ت��اري��خ  يف  الن�سارى  
الكرملي  ان�ستا�س  االب  يكون  ،ورمب���ا 
ال��ذي  عرف  من ابرز رواد اجليل االول 
بتوجهه املو�سوعي العام وتوظيف بع�س 
والن�سر  الكتابة  يف  احلديثة  التقنيات 
ثراتية  جملة  تاأ�سي�س  يف  ا�سهم  انه  كما 
والبلدان  ال��ع��راق  ا���س��داوؤه��ا  جت���اوزت 
ذائعة  ال��ع��رب  لغة  جملة  وه��ي  العربية 
م�ساركات  على  احتوت  والتي   ، ال�سيت 

ا�ست�سراقية وعربية وعراقية .

اىل  حداد  بطر�س  االب  الراحل  وينتمي 
املثقفني  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ال��ث��اين  اجل��ي��ل 
بتخ�س�سه  ع��رف  جيل   وه��و  الن�سارى 
الدقيق وغزارة انتاجه العلمي ففيه ظهر 
البونا  البر  واالب  حبي  يو�سف  االب 
هذا  رواد  ابرز  الثالثة  هوؤالء  �سكل  ،فقد 

اجليل .
   يبدو ان االب بطر�س ح��داد مل يخرج 
من  الفكري  تكوينه  او  تعليمه  ا�سلوب 
تعليمه  اكمل  قد  فهو  اع��اله  النظام  اآلية 
�سنوات  فيها  وب��ق��ي  روم���ا  يف  ال��ع��ايل 
طويلة اىل ان امت الدكتوراه يف التاريخ 
الديني وعاد للعراق يف مطلع ال�ستينيات 
به  عرف  ال��ذي  الهام  التميز  ان  ويبدو   ،
االول  اجليل  جتربة  تبّنيه  بطر�س  االب 
عليها  وب��ن��اوؤه  ال��ن�����س��ارى  املثقفني  م��ن 
ب�سكل مرتاكم فهو قد اجاد اكر من لغة 
الذي  منجزه  بها  مايبوح  وذل��ك  اجنبية 
من  الرتجمة  يف  )20(كتابًا  بني  ت��راوح 
والتحقيق   ال��ت��األ��ي��ف  او  خمتلفة  ل��غ��ات 
ن�سرت  التي  املتعددة  ابحاثه  عن  ف�ساًل 
واجنبية  ع��رب��ي��ة  جم��ل��ة  م���ن  اك����ر  يف 
وفيها الكثر من العمق واالآراء اجلديدة 
ان�سب  ال��ذي  االأخ��ر  توجهه  عن  ،ف�ساًل 
االجانب  الرحالة  نتاجات  متابعة  على 
وترجمة  والعراق  بغداد  عن  وماكتبوه 
ذلك اىل العربية يف �سل�سلة حملت الكثر 

من الرحالت االجنبية .
املطروح  ال��ه��ام  ال�����س��وؤال  ان  ي��ب��دو  لكن 
املمهدة  ال��ظ��روف  نف�س  بقيت  ه��ل  االن 
يف  امل�سيحي  املثقف  لن�سوء  وامل�ساعدة 
العراق فاعلة فيما تقدمه من ا�ستجابات 
القائم على ثنائية  ،مبعنى وجود الدافع 
الظرف  ام  الدينية  واالق��ل��ي��ة  االغلبية  
احلاكم وماتعي�سه الطائفة امل�سيحية من 

او�ساع �ستوؤثر على هذه اال�ستجابة؟!

األب بطرس حداد 
ومقومات المثقف المسيحي

لقد ترك بطرس حداد عددا كبيرا من المقاالت 
المنشورة ، ولعل أهمها ، تلك التي عالج فيها 

مواطن المخطوطات السريانية في العراق ، وما 
كتبه عن روفائيل مازجي بالموصل ، وتفصيالت عن 
معهد شمعون الصفا الكهنوتي لبطريركية الكلدان 

 د. نصير الكعبي

بطر�س مع �سلوم والكعبي
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لندن دون  ال���وراق يف  ق��د ���س��درت ع��ن دار 
رخ�سة منه او من  دون علمه  وتكرر االمر 
ب��روت، وقد  ذات��ه مع  دار املو�سوعات يف 
تعني عليه خالل ال�سنوات ال�سابقة ان يطبع 
بالغة حني  �سعادته  كانت  وقد  بنف�سه،  كتبه 
"اأوجني  ن�سرت له يف جملة م�سارات رحلة 
العدد  مع  الفرن�سية  عن  فالندان" املرتجمة 

اخلا�س عن علي الوردي. 
اأما فهر�سه ال�سخم واملف�سل عن خمطوطات 
ال�سريانية  املخطوطات  ع��ن  البطرياركية 
الكلدان  بطرياركية  خ��زان��ة  يف  والعربية 
يف بغداد، والذي ميثل جهد �سنوات طويلة 
البطرياركية  ار�سيف  على  م�سرفا  لعمله 
منذ  البطرياركية  ال��دار  يف  واملخطوطات 
العام 1989، فاإنه -على ما اعتقد- ما  يزال 
نيل  دون  االدراج  احد  يف  مودعا  خمطوطا 

فر�سة للطباعة. 
اأزوره فيها  التي كنت  االأي��ام االأخ��رة  ويف 
"�سلطانة  كني�سة  يف  االأث����رة  غ��رف��ت��ه  يف 
لهمنغواي  رواي����ات  اأمل���ح  ك��ن��ت  الوردية" 
جزء  وه��ي  من�سدته  على  ديكنز  وت�سارلز 
العوائل  من  مكتبته  اىل  املهداة  الكتب  من 
وكان  البالد،  خ��ارج  تهاجر  التي  امل�سيحية 
مطالعا  "ل�ست  ق��ائ��ال  ب��ال��غ  ب��ح��زن  يبت�سم 
كني�ستي  اب���ن���اء  ل��ك��ن  ل���ل���رواي���ات  ���س��غ��وف��ا 
متاع  معهم من  البالد واليحملون  يغادرون 
�سوى ن�سخة �سخ�سية من الكتاب املقد�س و 

يرتكون كتبهم االخرى يل".

بين المتنبي وكنيسة النجاة
وقبل حادثة كني�سة النجاة  كان االب حداد 
قد تعر�س اىل �سربة اأوىل يف حادثة تفجر 
�سارع املتنبي وهو ال�سلوى الوحيدة املتبقية 
ويتبادل  القدامى  باأ�سدقائه  يلتقي  اذ  ل��ه، 
يف  واملطبوعات  واالفكار  االحاديث  معهم 
ذلك  واذك��ر  الرباط،  مكتبة  او  املثنى  مكتبة 
انتحاري  ب��وج��ود  فيه  ا�سيع  ال���ذي  ال��ي��وم 
بحزام نا�سف يف ال�سوق فرك�س النا�س يف 
جميع االجتاهات وتعر االب حداد و�سقط 
�ساعده  ان  اىل  باالقدام  ودي�س  ال�سارع  يف 
والرتاب  قدميه  على  للوقوف  امل��ارة  بع�س 
يعلوه، ومل ي�ساعده ثقل قدميه على العودة 
مرة  ب��زي��ارت��ه  يحلم  ظ��ل  ال��ذي  املتنبي  اىل 

اخرى قبل ان يودعنا اىل االبد.
ظل الراحل مالزما مكانه يف الكني�سة  يطل 
على العامل اخلارجي بني احلني واالآخر من 
الباحثني  وبع�س  اال�سدقاء  زي��ارات  خالل 
الذين يزورونه بني احلني واالآخر للح�سول 
ا�سحى  بعدها  م�سدر،  او  ا�ست�سارة  على 
مي�سي ب�سعوبة بالغة وباالتكاء على ع�سا، 
احد  قبل  م��ن  لكني�سته  زي���ارة  �سهدت  وق��د 
االب  ب���ادره  ال��ذي  االيطاليني  ال�سحافيني 
فانفرجت  طليقة  باإيطالية  باحلديث  ح��داد 
مكانه  من  يقفز  ان  قبل  ال�سحفي  ا�سارير 
مت�سحات  م�سلمات  ن�����س��وة  ي�ساهد  وه���و 
متثال  حت��ت  ال�����س��م��وع  ي�سعلن  ب��ال�����س��واد 
ا�ستغراب  على  حداد  االب  واأجاب  العذراء، 
امرا  ك��ان  فقد  معرة،  بابت�سامة  ال�سحفي 
كني�سة  يف  خدمته  �سنوات  ط��وال  طبيعيا 
حل�سور  م�سلمة  عوائل  حت�سر  ان  العذراء 
يقطعن  الن�سوة  وكانت  االح��د،  يوم  قدا�س 
حمافظة  او  ال�����س��در  مدينة  م��ن  امل�����س��اف��ات 
دياىل لي�سعلن �سمعة حتت متثال العذراء او 

يطلنب تنظيف الكني�سة ايفاًء بنذر قدمي. 
متوز  بداية  يف  اأملانيا   اىل  �سافرت  وح��ني 
امل��ا���س��ي ت��خ��م��رت ل���دي ف��ك��رة اإخ����راج عدد 
بني  العالقة  عن  م�سارات  جملة  من  خا�س  
الغرب والعامل اال�سالمي، يت�سمن م�ساركات 
من جانب مثقفني غربيني  معنيني باحلوار 
مفكرين  ع��دة  ا�ستكتاب  م��ع  اجلانبني  ب��ني 
ا���س��الح��ي��ني م���ن ج��ان��ب ال���ع���راق وال��ع��امل 
حداد   االب  مبفاحتة  افكر  وكنت  العربي، 
للعالقة  التاريخي  اجل��ان��ب  ح��ول  للكتابة 

املعا�سر  تاأثرها  حول  توما  يو�سف  واالب 
على م�سيحيي العراق وامل�سرق العربي.

وعندما عدت يف بداية �سهر ايلول من ال�سفر 
"�سحر  ال��دك��ت��ورة  ال�سديقة  ب��ي  اأت�����س��ل��ت 
كان  ح��داد  االب  ان  يل  لتقول  �ساكر"  نافع 
واتفقنا  املا�سية،  اال�سهر  طوال  عنك  ي�ساأل 
م�سروعها  عن  و�ساألتها  معا،  زي��ارت��ه  على 
الوردية وهو  �سلطانة  كني�سة  للكتابة حول 
اإعداد  اإطار  اتقفنا عليه يف  م�سروع  كنا قد 
وكنت  ال��ع��راق،  م�سيحيي  عن  خا�س  ملف 
تاريخ  عن  �سيء  ملعرفة  بالف�سول  مدفوعا 
اأكر  وه��ي  "الوردية"  وع��ن  الكني�سة  ه��ذه 
�سعبية وان��ت�����س��ارا يف  امل��رمي��ي��ة  ال��ع��ب��ادات 

الكني�سة.  
خارج  حداد  االأب  فيها  ارى  مرة  اآخر  كانت 
�سبتمر   – اأي��ل��ول  منت�سف  يف  كني�سته  
لزيارة  مرافقتي  منه  طلبت  ح��ني  املا�سي 
عميد  ا�سحق"  "جاك  ال��دك��ت��ور  امل���ط���ران 
والالهوت،  للفل�سفة  احل��ري��ة  ب��اب��ل  كلية 
"بني  جملة  مقر  يف  املطران  ا�ستقبلنا  وق��د 
النهرين" املعروفة، وكنت وقتها اأود الكتابة 
ع���ن ك��ل��ي��ة ب��اب��ل احل���ري���ة وجت���رب���ة جملة 
التي  احل�سارية  الف�سلية  النهرين"   "بني 
تاأ�س�ست يف العام  1972 والتي كان يراأ�سه 
 2000-1938 حبي  يو�سف  االب  حتريرها 
امتيازها  �ساحب  االن  حتريرها  ويراأ�سه 
هذه  دوام  دعم  و�سرورة  ا�سحق،  املطران 

التجربة.  
املطران  حدثني  حني  خرا  ا�ستب�سرت  وقد 
ب��غ��داد، وقد  بابل اىل  كلية  ع��ودة  ق��رب  عن 
والكتابة  لالحتفال  م��دع��اة  اخل��ر  وج���دت 
دعوة  �سكل  ع��ل��ى  ال�سحف  يف  ال�����س��ري��ع��ة 
هذه  انتقلت  ان  بعد  اخلطوة  هذه  لت�سجيع 
الكلية اىل ناحية عنكاوا يف اربيل منذ العام 
2006 ب�سبب الظروف االمنية الرهيبة يف 
فاتيكان   م��ن  حتولت  التي  ال���دورة  منطقة 
العراق  اىل مكة افرتا�سية  لتنظيم القاعدة 

يف تلك االيام الرهيبة. 
البطريرك  الكلية بناء على يد  تاأ�سي�س  جاء 
مقاليد  ت�سنمه  بعد  بيداويد  االأول  روفائيل 
1989م،  العام  الكلدانية  بابل  بطريركية 
دينية  كلية  تاأ�سي�س  يف  رغبته  عن  ع��ّر  اإذ 
الدينية طلبٌة من  العلوم  فيها  يتلقى  عاملية، 
خمتلف الطبقات؛ كهنة، ورهبان، وراهبات، 
بحث  وبعد  اجلن�سني.  كال  من  وعلمانيون 
دامت  املطارنة  ب��ني  م�ستفي�سة  ونقا�سات 
بتاريخ  ال��ب��ط��ري��رك  اأ���س��در  �سنتني،  زه���اء 
1991/8/18 مر�سومًا بتاأ�سي�س هذه الكلية 
الالهوتية بهدف تدري�س الفل�سفة والالهوت 
البطريركي،  االك��ل��ري��ك��ي  امل��ع��ه��د  لتالميذ 
وفق  والعلمانيني،  والراهبات،  والرهبان، 
االأب  االول  عميدها  وك���ان  خ��ا���س.  ن��ظ��ام 

يو�سف حبي. 
بانتماء  مهمة  خطوة  بابل  كلية  خطت  وقد 
الكلية بق�سمها الالهوتي اىل كلية الالهوت 
االأوروبية )روما( بتاريخ 1997/11/19، 
وق�����د ����س���در م���ر����س���وم جم��م��ع��ي ب��ت��اري��خ 
للرتبية  امل��ج��م��ع   ج����ّدد   ،1997/11/28
)ق�سم  ب��اب��ل  ك��ل��ي��ة  ان��ت��م��اء  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
االأوروبية  ال��اله��وت  كلية  اىل  ال��اله��وت( 
ملدة خم�س �سنوات بتاريخ 2000/11/15. 
ع�سوية  على  احل�سول  ا�ستطاعت  وكذلك 
الكليات واملعاهد الالهوتية يف  يف »رابطة 
ال�سرق االأو�سط«، بقرار اتخذته الرابطة يف 
)لبنان(  الذي عقدته يف  النظامي  اجتماعها 

للمدة من 27 ولغاية 29 اأيلول 1994. 
املراكز  اأه���م  ت��ع��ّد  احل��ري��ة   الكلية   وه���ذه 
العراق،  يف  امل�سيحية  ال��دي��ن��ي��ة  العلمية 
الدينية  العلوم  ط��الب  ا�ستقطبت  اإن��ه��ا  اإذ 
وعلماء  مفكرون  فيها  وت��خ��رج  امل�سيحية  
يف املجاالت الالهوتية والفل�سفية املختلفة، 
للتعليم  تثقيفيا   م���رك���زا   ك��ون��ه��ا  وب��رغ��م 
والكتاب  ال��ك��ن��ي�����س��ة  ع��ق��ي��دة  يف  وال��ب��ح��ث 

القدمية  وال��ف��ل�����س��ف��ة  وال���اله���وت  امل��ق��د���س 
واملعا�سرة،  اإال ان وجودها يف العراق فتح 
املجال الهتمامها املركز على تاريخ الكنائ�س 
وقوانينها  وتنظيماتها  وطقو�سها  ال�سرقية 
ومفاهيمها  وفنونها  واعالمها  وروحانيتها 
جذور  يف  ال��ب��ح��ث  ع��ن  ف�سال  ال��اله��وت��ي��ة، 
خا�س،  ب�سكل  ال��راف��دي��ن  وادي  ح�سارات 

ويف ح�سارات ال�سرق االأو�سط ب�سكل عام.

األب توما وتجربة مجلة الفكر 
المسيحي

هناك  ال��رائ��دة  التجربة  ه��ذه  ع��ن  وف�سال 
واالحرتام،  باالنتباه  جديرة  اأخرى  جتربة 
توما"  "يو�سف  الدكتور  االب  جتربة  وهي 
املفتوحة  بغداد  جلامعة  تاأ�سي�سه  خالل  من 
يريد  املده�س  االب  فهذا  االن�سانية،  للعلوم 
ان يقيم و�سط  اخلراب املاثل و�سط ثقافتنا 
من  جامعة  التلقني  على  القائمة  اجلامعية 
بل  جامعية  ���س��ه��ادة  متنح  ال  ف��ري��د،  ط���راز 
من  للمعرفة  االوىل  الده�سة  ���س��وؤال  تثر 
والالهوت  الفل�سفة  الطالب  تدري�س  خالل 

وامليثولوجيا وعلم النف�س واللغات بطريقة 
التقليدية  املناهج  �سلطات  عن  بعيدا  ح��رة 
ت�سود  التي  املتحجرة  التدري�س  وط��رائ��ق 

طرائق تدري�سنا اجلامعية.  
"الفكر  جملة  باإ�سدار  توما  االأب  يقوم  كما 
العام  منذ  حتريرها  يراأ�س  امل�سيحي" التي 
1995، وكان االب حداد يكتب فيها بانتظام  
جمعت  وق���د  االأم�س"  م��ن  "عرة  زاوي����ة 
العام  يف  ن�سر  كتاب  يف  املجلة  يف  مقاالته 

 .2003
دوري���ة  اأق����دم  امل�سيحي  ال��ف��ك��ر  جم��ل��ة  ت��ع��د 
جماعة  ا�س�سها  ال�سدور،  متوا�سلة  عراقية 
�سنة  امل��و���س��ل  امل���ل���ك( يف  ي�����س��وع  )ك��ه��ن��ة 
رهبانية   ،1995 منذ  وُت�سدرها،   ،1964
اأحدث   وقد  العراق.  يف  الدومنيكان  االآب��اء 
اخراجها  يف  حا�سمة  تغيرات  توما  االب 
يف  لت�سبح  حتريرها   و�سيا�سة  وتبويبها 
م��ت��ن��اول ق���راء م��ن جمتمع م��ت��ع��ّدد االأدي���ان 
عامل  مع  امل�سيحية  تفاعل  لتقّدم  والثقافات، 
والعامل،  العراق  يف  الكني�سة  وحياة  اليوم 
بني  امل�سرتك  التعاي�س  على  منفتحة  بنظرة 

خمتلف الطوائف واملذاهب والقومّيات.
كما اأ�سدركملحق ملجلة الفكر امل�سيحي جملة 
ي��زرع من  ان  ب���16 �سفحة  ح��اول  لل�سغار 
وقت  يف  االطفال  لدى  الفل�سفة  حب  خاللها 
تقوم فيه ثقافتنا ال�سائدة بزرع بذور العنف 
وبرامج  احلربية  االط��ف��ال  لعب  خ��الل  م��ن 
التي  التلفاز  برامج  العنيفة و�سائر  االلعاب 

مت�سخ ا�سئلة الطفولة املبكرة.
ات�سلت  النجاة  �سيدة  كني�سة  ح��ادث��ة  بعد 
ب����االأب ت��وم��ا الأط��م��ئ��ن ع��ل��ي��ه، ك���ان �سوته 
فهو  يعلن،  م��ا  اأك��ر  يكتم  وك��اأن��ه  خمتنقا 
التي  القليلة  املثقفة  امل�سيحية  النخبة  من 
االق�سائية،  الثقافة  مبقاومة  �سوتها  يعلو  
"ايتها  اأعلن يف حوار يل معه  �سعاره  وقد 

االأغلبية ال�سائدة ال ت�سحقينا".
ع��ل��ى ثالثني  ي��زي��د  م��ا  تلقى  ان���ه  اأخ����رين   
تطلب  واجنبية  حملية  وك��االت  من  اأت�ساال 
وا�سحا  غ�سبه  وكان  احل��ادث،  على  تعليقه 
ع��ل��ى االه��ت��م��ام االإع���الم���ي ال���ذي ال حتركه 
وما  الروؤو�س،  على  املوجهة  البنادق  �سوى 
واغلبية  اخل���ارج  يف  �سامتة  اأغلبية  ب��ني 

اأطلب  �سوف  ال�سوؤال  ه��ذا  على  ولالجابة 
كان  ال��ذي  العراقي  املتحف  مدير  م�ساعدة 

م�سيحيا ذات مرة. 
ك��ن��ت اأن�����س��ر خم���اويف اأم����ام رج���ل ال يعلن 
بعد  امل�ست�سفى  دخ��ل  وح��ني  خم��اوف��ه،  ع��ن 
به  ات�سلت  ال��ن��ج��اة   �سيدة  كني�سة  ح��ادث��ة 
رجل  وكاأنه  ثابتا  �سوته  فجاءين  تليفونيا 
ال ي�ستعد ملالقاة املوت "اأن هذا الظلم يجب 
مبثابة  العبارة  ه��ذه  وكانت  ينتهي".   ان 

و�سية.
حني زرت الراحل يف امل�ست�سفى  يف ايامه 
امل��ب��ادرة املدنية  االأخ����رة م��ع زم��الئ��ي يف 
"هناء  ال�����س��ي��دة  ال��د���س��ت��ور:  ع��ل��ى  للحفاظ 
اأدور" والدكتور "�سامي �ساتي" كان �سوته 
بهذه  ت�سي  نظراته  لكن  اأكر �سعفا ووهنا 
القوة  القلب،  تخاطب  التي  الناعمة  القوة 
التي تتحدى كل عوا�سف الواقع وتريد ان 

تنت�سر على املوت. 
خرجت  فيها  ي��رق��د  ال��ت��ي  امل�ست�سفى  وم��ن 
للرحيل،  يتاأهب  م�سيحي  �سديق  ل��زي��ارة 
وكان قد تاأخر عن رفاقه الذين هاجروا يف 
راأيه،  عن  بالعدول  اقنعه  ان  اأردت  العيد، 
فقد كان اآخر لقاء  جمعنا معا يحمل ب�سمات 
تكن  مهما  العراق  يف  البقاء  على  اال�سرار 
التحديات، قال يل بلهجة غا�سبة هذه املرة 
جميلة  بطريقة  تتحدثون  املثقفون  "انتم 

لكنكم ال تغرون الواقع".
 اأراين �سجرة ن�سبه ومل اكن اأعلم انه يهتم 
بجذوره اإىل هذا احلد، كانت ر�سما �سخما 
م��ن��ق��وال ع��ن اآخ����ر، واالخ����ر م��ن�����س��وخ من 
مئات  عر  اليها  وم�ساف  منقولة  �سل�سلة 
ان عائلته  ه��و  ب��ه  ف��خ��ورا  ك��ان  م��ا  ال�سنني، 
تعود ح�سب ر�سم ال�سجرة اىل جد اأعلى كان 
يعي�س يف بغداد اوائل القرن الثامن ع�سر، 
البغدادي  االمتداد  هذا  عد  عليه  و�سيتعني 
العريق ان يهجر كل هذه الذكريات وال ياأخذ 
هذه،  الن�سب  ن�سخة  ���س��وى  للخارج  معه 
وحني  �سريها الأحفاده �سيقول " كنا ن�سكن 
مدينة ا�سمها  مدينة ال�سالم قبل ان تتحول 
اىل �ساحة حرب،  وع�سنا  الآالف ال�سنوات 
على ار�س بالد ما بني النهرين التي اأمن�سخ 

ا�سمها ور�سمها اىل بال ما بني القرين".
وبعد وفاة االب حداد اأر�سلت يل �سديقتي 
ال�سريانية  الثقافة  م��رك��ز  يف  تعمل  ال��ت��ي 
تقول  تعزية  ر�سالة  كرد�ستان  القليم  التابع 
مبعر  اأو  غ��درا  ميت  مل  ان��ه  "عزاوؤنا  فيها 
اال�سالء"، وقبل ان يتاح يل امل�سي بالتفكر 
نوعا  ا�سبح  املر�س  فرا�س  على  املوت  باأن 
من االمتياز ت�سلمت منها ر�سالة وداع، كانت 
حتزم متاعها الرمزي من الذكريات وت�ستعد 
للهجرة بعد ان ظلت عائلتها يف اخلارج تلح 
ملغادرة  متتالية  �سنوات  ع�سر  مل��دة  عليها 
وطن يح�س �سكانه اال�سليون فيه بالغربة. 

الدكتور  يل  ار�سلها  باأ�سئلة  ورق��ة  طويت 
"خو�سابا حنا ال�سيخ" الي�سالها لالب حداد 
بحثي  م�����س��روع  �سمن  عليها  يجيب  لكي 
حداد  االب  باأن  اخره  كيف  وحرت  جديد، 
توقف عن االجابة على اال�سئلة، وان رحيله 
يف  امل�سيحيني  م�سر  عن  ال�سوؤال  �سيرتك 
واننا  مفتوحا،  االو�سط  وال�سرق  العراق 

نحن م�سوؤولون عن االجابة هذه املرة.
 ذهبت اىل االأ�ستاذ "�سياء جرجي�س عزيزة" 
قدمية،  �سداقة  ح��داد  ب��االب  جتمعه  ال��ذي 
بغداد،  يف  املطابع  اق���دم  مالكي  م��ن  وه��و 
مهنيا  تقليدا  الطباعي  بعمله  مار�س  والذي 
عائليا بداأ منذ ثالثينيات القرن املا�سي مع 
اأوىل  اأ�سحاب  احد  والده جرجي�س عزيزة 
املطابع احلديثة يف بغداد، طلب يل القهوة 
التي ال اأ�سربها عادة وا�ست�سرته حول اإعداد 
عن  اخلا�س  م�سارات  عدد  من  ثانية  طبعة 
يف  التبغ  ع��زي��زة  د���س  ال��ع��راق،  م�سيحيي 
ودعنا  اي��ام  قبل   " بح�سرة  وتنهد  غليونه 
االب حداد اىل االبد، واليوم �سباحا ودعت 
ابنتي وزوجها وحفيدي..�سيغادرون البالد 
احتفل  ان  علي  و�سيتعني  اي�سا،  االب��د  اىل 

بعيد امليالد وحيدا هذا العام". 
حداد  ل��الب  امل�سرتكة  زياراتنا  اأ�ستذكرنا   
اعمل  كنت  فحني  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
على اإعداد ملف خا�س عن م�سيحيي العراق 
على  ح��داد  امل��رح��وم  ك��ان  العام 2006  منذ 
ب�سالته  ا�ستعنت  وقد  بالعمل  وثيقة  �سلة 
حول  للكتابة  بباحثني  لالت�سال  العديدة 
املو�سوع، وقد توىل كتابة درا�سة  للمجلة 
عن م�سيحيي بغداد بني املا�سي واحلا�سر 
�سنوات، وقد كنت  ا�ستغرق اجنازها ثالث 
اراقبه عر االيام يختل�س من وقته املزدحم 

بااللتزامات ليكتب بقلم حر ا�سود درا�سته 
التي ميليها مبا�سرة من الذاكرة. 

كان  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رة  بطلباتي  اره��ق��ت��ه  وق��د 
وح�سه  امل���ع���روف���ة  ب��اب��ت�����س��ام��ت��ه  ي��ق��اب��ل��ه��ا 
ال�ساخر"هل �سن�سبح جزءًا من التاريخ؟".  
التي  الكتب  يقلب  وه��و  ذل��ك  يل  يقول  ك��ان 
ع�ساه  على  يتكئ  ثم  من�سدته  بها  تزدحم 
ليخرج من بني االدراج �سورة قدمية للملك 
في�سل االول خالل زيارته لالباء الكلدان يف 

العام 1933. 
م�سروع  �سمن  عنه  الكتابة  ب���داأت  وح��ني 

لكتابة تاريخ العراق من خالل مائة �سخ�سية 
ان  من  دائم االحلاح  كان  معا�سرة،  عراقية 
الكتابة  ت�ستحق  اأخ��رى  �سخ�سيات  هناك 
عن جتربتهم اكر منه، كان توا�سع العلماء 
و�سحر املوؤرخني امل�سغولني بعملهم ي�سفي 

على تهربه طابعا قد�سيا.
وقد �سكى يل من ان ترجماته الدب الرحالت 
باالهتمام  حتظى  تكن  مل  عديدة  لغات  عن 
فهناك خمطوطة تعني عليه االنتظار خم�سة 
عن   و���س��درت  النور  راأت  حتى  عاما  ع�سر 
كتبه  بع�س  وك��ان��ت  اأخ����را،  امل��اأم��ون  دار 

لكي ال يتحول المسيحيون الى متحف الذاكرة

ذهبت الى األستاذ "ضياء جرجيس عزيزة" الذي 
تجمعه باالب حداد صداقة قديمة، وهو من مالكي 

اقدم المطابع في بغداد، والذي مارس بعمله 
الطباعي تقليدا مهنيا عائليا بدأ منذ ثالثينيات 

القرن الماضي مع والده جرجيس عزيزة احد أصحاب 
أولى المطابع الحديثة في بغداد،

ظل الراحل مالزما مكانه في الكنيسة  يطل على العالم الخارجي 
بين الحين واآلخر من خالل زيارات االصدقاء وبعض الباحثين الذين 
يزورونه بين الحين واآلخر للحصول على استشارة او مصدر، بعدها 
اضحى يمشي بصعوبة بالغة وباالتكاء على عصا، وقد شهدت زيارة 

لكنيسته من قبل احد الصحافيين االيطاليين الذي بادره االب 
حداد بالحديث بإيطالية طليقة 

س����ع����د س���ل���وم

خالل السنوات الماضية كنت أخبر األب  "بطرس حداد" بمخاوفي من ان يتحول المسيحيون الى جزء من الذاكرة 
كما تحول يهود العراق، كنت اخبره انني ال اريد ألبنائي ان يزوروا المتحف العراقي  في العام 2020 ويجدوا 
قسما خاصا باألقليات، قسما خاصا بالمسيحية يعرض إيقونات مسيحية وتماثيل كنائس تحولت الى متاحف 
وقسما خاصا بالصابئة المندائيين يعرض صور مالئكة متشحة بالبياض على ضفاف  نهر دجلة وكأنها صورة 

عن زمن فضائي سحيق مع تعليق باالنكليزية والعربية يقول "المعجزة المندائية: ظلوا يعيشون طوال الفي عام 
في المكان نفسه وعلى ضفة النهر نفسه يمارسون الطقوس ذاتها الى ان تبخروا من المكان في العقد الثاني من 

القرن الحادي والعشرين"، وسيسألني ابني "ما المقصود بالمعجزة : بقاءهم طوال الفي عام برغم االبادات والحروب 
واالديان الجديدة السائدة ام تبخرهم خالل سنوات؟!.  

د. بطر�س مع �سعد �سلوم
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�ساحقة يف الداخل  �ساع  �سوت البحث عن 
عدالة، ومل  تتحرك ِبَركة  االهتمام الراكدة 
اال ح��ني ت��رم��ى ج��ث��ة و���س��ط��ه��ا، ف��م��ا اأغ���رب 
�سوت العدالة الذي ال يظهر اإال على خلفية 

�سوت انفجار اأو �سور ا�سالء مدماة.. 

حس المؤرخ وإيمان رجل 
الدين

او  امل��ت��ت��ال��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  احل����روب  ك�سفت 
لهذه  وال��ري  املعقد  الوجه  عن  املتنا�سلة 
امل�سيحية  اجل��م��اع��ة  ه��ذه  ومنها  االر�����س، 
التاريخ،  تخوم  على  تعي�س  التي  االأول��ي��ة 
يف  امل�سيحية  اجلماعات  اأق��دم  م�سر  وان 
االر����س  ه���ذه  م�سر  م��ع  يت�سابك  ال��ع��امل 
انطالق  مكان  هي  التي  النهرين"  بني  "ما 
�ستوؤ�س�س  رحلة  يف  االنبياء  اأبي  ابراهيم  
العامل القدمي على نحو مغاير، ار�س �سكلت 
الكتاب  وروح��ان��ي��ة  انربولوجية  م�سدر 
املقد�س، وتكونت فيها على ار�س بابل روؤى 
اهم الكتب املقد�سة على االطالق "التوراة".
لالإقامة  موطنا  كونها  تتجاوز  بالتايل  هي 
بالن�سبة للم�سيحي اىل كونها مكانا مرجعيا 
للديانات  الروحية والتاريخية  الناحية  من 
وامل�سيحية  اليهودية  الثالث،  االبراهيمية 
الرمزي  البعد  تكامل  عندما  اال���س��الم  ث��م 
الكونية  امل��دي��ن��ة  �سغلته  م��ا  م��ع  الأهميتها 
الو�سطى  الع�سور  ح�سارة  "بغداد" مركز 
اال�سالمية.وبرغم كره االب حداد  للنقا�سات 
متعلقا  دين ظل  ملزاج رجل  تبعا  ال�سيا�سية 
انني حني  اال  الرمزي والروحي،  باجلانب 
اأخاطبه كموؤرخ كنت اأمل�س لديه هذا احل�س 
يف  وال��رغ��ب��ة  التاريخي  ب��االم��ت��داد  الهائل 
برغم  املا�سي،  �سوء  يف  احلا�سر  تف�سر 
يف  تنفجر  التي  واألغامه  املا�سي  خطورة 
كل مكان و�سيوله الذاكرة احلية التي يعاد 
انتاجها والتالعب برموزها من قبل بع�س 
النخب التي تعيد تعريف الهويات يف �سوء 

امل�سالح ال�سيا�سية.  
لذا حني كنت اأطرح ق�سية م�سيحيي العراق  

اأم��ام��ه م��ن جانب ال��ت��وازن ب��ني م��ب��داأ حكم 
االقليات  ح��ق��وق  على  واحل��ف��اظ  االغلبية 
اجلانب  تتجاوز  انها  اوؤك��د  كنت  فح�سب، 
املجال  يف  لتدخل  ال�سيا�سي  او  احلقوقي 
وبقية  امل�سيحي  املكون  ي�سكل  اذ  الرمزي، 
واالحتياطي  احل�ساري  الر�سيد  املكونات 
جماعات  فهي  االوىل،  لن�ساأتنا  ال��رم��زي 
الآالف  وطقو�س  ب��ع��ادات  احتفظت  قدمية 
اللغة  م��ن  اأ�سكاال  لنا  وحفظت  ال�سنوات، 
عن  املعر  اال�ستمرار  من  نوع  يف  االرامية 
الدفاعية �سد  قوة هذه اجلماعات وقدرتها 
الذوبان الكامل يف ثقافة االأغلبية ال�سائدة.

او  االوىل  ح�ساراتنا  ع��ن  نتحدث  وح��ني 
االنقطاع  م�سكلة  لنا  ت��رز  االوىل  ن�ساأتنا 
ال��ت��اري��خ��ي ع���ن ت��ل��ك اجل�����ذور ف��ل��و بعث 
حمورابي او �سرجون االكدي يف �سيناريو 
ل�سفارة  ال��ت��وج��ه  وارادا  ه��ول��ي��ودي  فيلم 
بلدهما ملا اختارا ال�سفارة العراقية بالتاأكيد، 
و�سيكون من ال�سعب عليهما ان ينظرا اىل 
تاريخي  امتداد  ان��ه  على  املعا�سر  العراق 
العراقي  ال�سفر  و�سيجد  حل�سارتهما، 
يكفي  مب��ا  غريبة  ولغتهما  مالب�سهما  ان 
جلن�سية  حاملني  بو�سفهما  تعريفهما  ليعد 
احتدث  كنت  بالذات  النقطة  هذه  من  بلده. 
اهمية  ح���ول  "حداد"  امل��رح��وم  االب   م��ع 
فهم  احل�ساري،  ر�سيدنا  بو�سفها  االقليات 
ورثة احل�سارات القدمية و�سلتنا بها، وهم 
بر�سيدنا  ي�سلنا  الذي  اجل�سر  املعنى  بهذا 
كان يل  واذا  للعراق،  القدمية  ال�سعوب  من 
امل�سيحيني  فاإن  ك�سجرة  العراق  اتخيل  ان 
وامل���ن���دائ���ي���ني وغ���ره���م���ا م����ن امل���ك���ون���ات 
ال�سجرة،  ه��ذه  ج��ذور  �سيكونون  اال�سيلة 
وال ا�ستطيع ان اتخيل حياة لهذه ال�سجرة 
بدون جذورها مهما مت حقنها بفيتنامينات 
وخطط  ال��دول��ة  بناء  خ��رائ��ط  اأو  احل��داث��ة 

جمتمعات ما بعد ال�سراع.
وكان اهتمام جملة م�سارات بق�سية االقليات 
ال��ت��ي ت��رق��ى اىل ���س��دور ع��دده��ا االول يف 
ني�سان 2005 فر�سة لتعميق عالقتي باالب 
حداد وال�ستك�ساف معرفته العميقة بطبيعة 
التعاي�س بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف ظل 
الذهبي  ع�سرها  يف  اال�سالمية  احل�سارة 
يف القرن الرابع الهجري والتي يطلق عليها 
اآدم متز "ع�سر نه�سة اال�سالم" يف مقارنة 
�سيما  االورب��ي، ال  النه�سة  وا�سحة بع�سر 
جلميع  �سغوفا  متابعا  ك���ان  ال��رج��ل  وان 
اخلا�سة  اع��داده��ا  �سيما  ال  املجلة،  اأع���داد 
ع��ن االي��زدي��ة وامل��ن��دائ��ي��ة وي��ه��ود العراق، 
املمتازة  معرفته  يل  ك�سفت  متابعة  وه��ي 

بتاريخ ومعتقدات هذه االديان.

إعادة االعتبار ألقليات العراق
ان  من  بد  ال  حقيقي  �سوؤال  ازاء  اننا  اأج��د 
نت�سدى الجابته : هل ميكن تخيل العراق 
ب�سكل  واأج������دين  م�����س��ي��ح��ي��ني؟  دون  م���ن 
"يجب  الراحل  اأمام تنفيذ و�سية  �سخ�سي 
التخيل  ب��ني  وم��ا  الظلم"،  ه��ذا  ينتهي  ان 
والو�سية م�سافة ال بد من قطعها منذ هذه 

اللحظة.
بحزم  الت�سدي  من  تبداأ  االوىل  واخلطوة 
ت�سود  ال��ت��ي  واالق�����س��اء  التمييز  الآل��ي��ات 
�سوؤال  ط��رح   ميكن  ف��ال  ال��راه��ن��ة،  ثقافتنا 
الهوية يف العراق اليوم وفق فهم االنظمة 
والهوية  الدولة-االمة  ال�سابقة عن منوذج 
االدماجية التي ال تعرتف بالتنوع الثقايف،  
التي  ال�ساحقة  االغلبية  زم��ن  م�سى  لقد 
االقليات،  ثقافة  ال�سائدة  ثقافتها  تذوب يف 
واعتقد اننا يجب ان نعمل كاإعالم وجمتمع 
م���دين وم��ث��ق��ف��ني يف ج��ب��ه��ة واح�����دة �سد 
وعي  ت�سكل  باتت  التي  االق�سائية  الثقافة 

االجيال اجلديدة.
 ول�����س��ت اأط����رح  ه��ن��ا ���س��وى اف��ك��ار اأولية 
نعمل  او  منها  ننطلق  ان  ميكن  للمناق�سة 
اجلهود  بع�س  تر�سيخ  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م��ن 
اجليدة  اخل��ط��وات  اأوىل  واأج��د  ال�سابقة، 
ق�سم  م��ن حت��وي��ل  بيت احلكمة  ب��ه  ق��ام  م��ا 
اىل  احلكمة  بيت  يف  االإ�سالمية  الدرا�سات 
ق�سم درا�سات االأديان، والذي يرتاأ�سه االن 
"جواد  الدكتور  االأ�ستاذ  املبدع   ال�سديق 
وا�سط،  جامعة  رئي�س  املو�سوي"  مطر 
اال�سم  حت��م��ل  جم��ل��ة  الق�سم  ع��ن  وي�����س��در 
نف�سه، نرجو ان تخطو خطوات تاأ�سي�سية 
يف جمال تعميق العالقات بني االديان يف 
ويتم  حمكمة  جملة  كونها  وبرغم  العراق، 
تبادلها يف اأطار اأكادميي اال انها قد تر�سخ 
تقاليد جديدة يف جمال الكتابة االأكادميية 

حول االديان يف العراق. 
املبكرة  اجل���ه���ود  ه����ذه  ���س��م��ن  وي����ن����درج 
غر  نحو  على  ال��ت��اري��خ  بكتابة  االه��ت��م��ام 
لبع�س  ح�سا�سية  ي�سبب  ما  وهو  انتقائي، 
املكونات التي ال جتد كتابة للتاريخ خارج 
اط���ار ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي اال���س��الم��ي، فكاأن 
العراق امل�سيحي قبل 636 م غر موجود، 
وهناك م�ساكل اخرى تتعلق بكتابة التاريخ 
املعا�سر جتعل بني ايدينا ن�سخا عديدة من 
التف�سر  �ساحة  الحتالل  تت�سارع  التاربخ 
ال�����س��ائ��د، وال ت��رتك ام���ام االأق��ل��ي��ات �سوى 
دور املراقب، لذا لي�س ترفا اأن ندعو اق�سام 
يف  النظر  الع���ادة  جامعاتنا  يف  ال��ت��اري��خ 
مناهج كتابة التاريخ،  وعدم اهمال الكتابة 
ح���ول االق��ل��ي��ات يف ال���ع���راق، وق��ب��ل مدة 
احللة  من  باحث  اجلامعة  يف  زارين  قليلة 
امل�سيحيني يف  تاريخ  يكتب حول  ان  يريد 
العراق و�سرح يل ال�سعوبات التي واجهها 
املاج�ستر  الط��روح��ة  مو�سوعه  لتثبيت 
اخلو�س  على  ت�سجيعه  عدم  مقدمتها  ويف 
 يف ه����ذا امل���و����س���وع ب��ح��ج��ة ع����دم وج���ود 

امل�سادر!. 
عما  اهمية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دور  يقل  وال 
ذكرت �سلفا بالن�سبة للم�ستويات اجلامعية، 
"االديان  م��ادة  لتدري�س  ���س��رورة  اج��د  اذ 
وفق  ت�ساغ  ال��ت��ي  العراق"   يف  امل��ق��ارن��ة 

مناهج علم االجتماع ويخ�س�س لتدري�سها 
خريجو ق�سم علم االجتماع، وتدري�س هذه 
املادة �سوف يرقى بتدري�س الدين من كونه 
مادة ايديولوجية اىل مادة معرفية، ثم انه 
االآخر،  وقبول  الت�سامح  على  تدريبا  يوفر 
مبا يتجاوز تدري�س الرتبية الدينية و�سوال 
ويحول  االخ���ر  وج���ود  على  ال��ت��ع��رف  اىل 
اح��رتام االآخ��ر من واج��ب ديني او وطني 
اأجد ان على وزارة  لذا  ان�سانية،  اىل قيمة 
ب�سدد  اه��داف��ه��ا  تعريف  تعيد  ان  الرتبية 
تدري�س مادة الرتبية اال�سالمية امل�سحونة 

بخلفية ال�سراع ال�سني ال�سيعي.
ف�سال عن ان تدري�س االديان املقارنة �سوف 
للحفاظ  الرتبوية  اجل��ه��ود  �سمن  ي��ن��درج 
�سلة  �سيما  ال  التاريخية،  ال��ذاك��رة  على 
وح�سارات  تاريخية  بفرتات  االديان  هذه 
ق���دمي���ة ال جن���د ل��ن��ا ���س��ل��ة ح��ي��ة ب���ه���ا، او 
انقر�ست واختفى معها جزء من  جماعات 
الذاكرة العراقية مثل يهود العراق الذي ال 
حتفظ االجيال اجلديدة عنها �سوى ذكرى 
كمجتمع  اننا  كما  متاما.  ومزيفة  م�سو�سة 
امل�ساركة  امام  مدين امام حتد فتح املجال 
العامة،  احل��ي��اة  يف  لالقليات  االيجابية 
وحماية خ�سو�سية هذه االقليات و�سمان 
عدم ذوبانها يف ثقافة االغلبية واملحافظة 
على هويتها ولغتها وم�ساركتها يف و�سائل 
الفر�س  تكافو  مبداأ  ودع��م  العامة  االع��الم 
الخ، وكل ذلك ال ميكن ان يتحقق من دون 
االقليات،  حلماية  منف�سل  قانون  ت�سريع 

بني  بال�سراكة  عليه  العمل  ميكن  ما  وه��و 
املتخ�س�سة  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات 
وال��ل��ج��ان  ال��رمل��ان��ي��ة ذات ال�����س��اأن. ويف 
املجتمع  ملنظمات  الدعم  تقدمي  ذلك  �سياق 
جمال  يف  االنتهاكات  تر�سد  التي  امل��دين 
حقوق االقليات وتراقب التمييز �سدهم يف 
خمتلف نواحي احلياة، و يف اأطار جهود 
املبادرة املدنية للحفاظ على الد�ستور فاإنها 
االقليات"  "حماية  مو�سوع  ادرج���ت  ق��د 
وعلى  عليها  تعمل  ال��ت��ي  االه���داف  ك��اأح��د 

نحو مطابق الهدافها العامة. 
جمل�س  دع��م  اىل  ندعو  اأخ��ر  جانب  وم��ن   
موؤ�س�سة  اىل  وحتويله  العراقية  االقليات 
ت�سطلع  ال��ع��ام  امل���ال  م��ن  م��ول��ة  م�ستقلة 
نحو  على  العراقية  احلكومة  مب�ساعدة 
برامج  بت�سميم  ت��ق��وم  اأو  ا���س��ت�����س��اري 
احل��ك��وم��ة جت��اه االق��ل��ي��ات، ه��ذه الرامج 
التي ت�سمن حقوق االقليات وتوفر حماية 
لها، وان يعمل املجل�س بالتن�سيق مع جلنة 

حكماء االقليات يف الرملان.
االقليات"  حكماء  "جلنة  ت�سكيل  ان  كما 
ل�سياغة  ج���ه���ودا  ت��ب��ذل  ال���رمل���ان  داخ����ل 
للروؤية،  "اعالن مبادىء" يت�سمن حتديدا 
�سعف  م��ن  ت��ع��اين  ال��ع��راق  يف  فاالقليات 
الروؤية، ال �سيما يف جمال حتديد هويتها، 
هويات  �سمن  مندرجة  تكون  ان  اإم��ا  فهي 
والكاكائية  وااليزيدية  ال�سبك  مثل  اك��ر 
اىل  الكردي  الر�سمي  اخلطاب  مييل  الذي 
او  عليهم،  اال���س��الء  ال��ك��رد  �سفة  اط���الق 
تكون مت�سظية بني انتماء طائفي او عرقي 
نحو  على  مت�سظية   او  الفيلية  الكرد  مثل 
لي�س هناك  الذين  ال�سبك  تعقيدا مثل  اكر 
كونهم  بني  االثنية  لهويتهم  دقيق  حتديد 
بع�س  ح�����س��ب  ات���راك���ا  او  ك����ردا  او  ع��رب��ا 
وتوزعهم  الخ  ايرانيني  اوحتى   الباحثني 
الطائفي بني ال�سنة وال�سيعة، او ان تكون 
وهوية  ق��دمي��ة  دينية  ه��وي��ة  ب��ني  م��وزع��ة 
املنق�سمني  امل�سيحيني  مثل  بازغة  �سيا�سية 
بني هوية دينية تتحدد من خل العالقة مع 
الكني�سة وهي هوية مت�سدعة باربع ع�سرة 
ان  نا�سئة حتاول  �سيا�سية  طائفة، وهوية 
ت�سفي البعد االثني على م�سيحيي العراق 
ال�سعب  اىل  باالنتماء  جمعهم  خ��الل  م��ن 
اطول  وهي  ال�سرياين"  ا�سوري  "الكلدو 
التاريخ، ولكنها ت�سمية  ت�سمية ل�سعب يف 
متثل  اح���زاب  بتوجهات  اي�سا  مت�سدعة 
طوائف خمتلفة دون وجود افق واحد او 

ا�سرتاتيجية موحدة.
لبع�س  ال��دع��م  لتوفر  ���س��رورة  جن��د  كما 
ال���ت���ج���ارب ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى احل�����وار 
االب  جتربة  مثل  االدي���ان  بني  والتعاي�س 
يو�سف توما يف جامعته املفتوحة، ال�سيما 
م��ن��ت��دى احل�����وار ال����ذي ت�����س��م��ه، وال���ذي 
تقدمي  يف  املا�سيني  العامني  خ��الل  ن�سط 
ت�سورات جمعت بني  مثقفني من خمتلف 
االديان والطوائف، ولدي رغبة بدعم هذه 
التجربة التي قد ترتقي بجهودنا امل�سرتكة 
اال�سالمية  الدرا�سات  معهد  به  قام  ما  اىل 
يو�سف  ال��ق��دي�����س  ج��ام��ع��ة  يف  امل�سيحية 
مبادىء  لتثبيت  ت�سعى  والتي  لبنان،   يف 
واالح��رتام  املعرفة  ا�سا�س  على  االنفتاح 
املتبادل، ال �سيما وان احللقة بداأت جتذب 
م�سلمني  دين  ورج��ال  اإ�سالحيني  مفكرين 

ومثقفني . 
ق��ان��وين منا�سب  اط����ار  ت��وف��ر   واخ����را 
التي  ال��د���س��ت��ور  م��ن   125 امل����ادة   لتفعيل 
الد�ستور  ه���ذا  ي�سمن   " اأن  ع��ل��ى  تن�س 
والثقافية  وال�سيا�سية  االداري���ة  احلقوق 
كالرتكمان  املختلفة  للقوميات  والتعليمية 
املكونات  و�سائر  واال���س��وري��ني  والكلدان 
عن  ف�سال  بقانون"،  ذلك  وينظم  االخ��رى، 
يف  االق��ل��ي��ات  حماية  ت�سمني  على  العمل 

التعديالت الد�ستورية املرتقبة. 

جنم جديد ياأفل  ب�سمت حزنا على اأنني وفواجع 
اأ�سمه  م�سجال  ال�سهداء  بركب  ويلتحق  العراقيني 

يف �سفر اخلالدين.  
واحلر  العامل  الدكتور  االب  ايها  لك  وف��اء   كلمة 
بطر�س  ال�سديق  واال���س��ت��اذ  وامل��رتج��م  وامل����وؤرخ 
املتوا�سع  الهادي  الطيب  االن�سان  ايها  لك   ، حداد 
تعود  ال��ذي   ، اجلناب  العايل   ، واملتفائل  املحب 
فقد   ، املا�سي  ال��ق��رن  ثمانينات  اىل  ب��ه  معرفتنا 
كانت بداية تعارفنا عليه من خالل بع�س مقاالت 
يف  امل�سيحيني  اأخواننا  بتاريخ  تتعلق  تاأريخية 
العراق ، كان قد ن�سرها يف نهاية �ستينات اأو بداية 
�سبعينات القرن املن�سرم يف جملةالفكر امل�سيحي 
امل�سرية – كما اتذكر – ولكنني اطلعت عليها يف 
نهاية ال�سبعينات اوبداية الثمانينات  حيث كنت 
قد ا�سرتيت جمموعة من املجالت  اثارت ف�سويل 
بتوقيع  كانت  لها  قراءتي  وعند   ، مقاالتها  بع�س 
 ، بغداد   / العراق   - ح��داد  بطر�س  االب  املرحوم 
وهي مقاالت فريدة يف بابها والقارئ لها ي�سعر منذ 
املادة  واهمية  وعلمية  مب�سداقية  االوىل  الوهلة 
التاريخية التي كتبها هذا العامل والباحث املف�سال 
كتاباته  يف  يعتمده  كان  الذي  التاريخي  واملنهج 
معتمدا  فيه على امهات امل�سادر واملراجع العربية 
اال�سالمية وغر اال�سالمية والعرية وال�سريانية 
لغاتهم  بكافة  امل�ست�سرقون  كتبه  ما  اإىل  اأ�سافة 
وايطالية  املانية  اىل  فرن�سية  اىل  انكليزية  من 
وهي لغات اأكرنا ال يجيد القراءة والكتابة بها ، 
وجنهل الكثر ما كتب بها من معلومات تراثية 
وتاريخية ، خا�سة املتعلقة بالقرن اخلام�س ع�سر 
هناك  وان  امل��ي��الدي  ع�سر  التا�سع  القرن  ولغاية 
الكثر من امل�ست�سرقيني الذين ينتمون اىل بلدان 
اوربية يتكلمون ويكتبون بهذه اللغات ، اهتموا 
كثرا ببلدنا وبتاريخه.  وترك الكثر منهم العديد 
من الكتب والدرا�سات املهمة ا�سافة اىل الرحالت 

التاريخية  املعلومات  من  الكثر  فيها  دون  التي 
والرتاثية الدقيقة ولوحات الر�سوم التوثيقية عن 

العراق يف القرون االخرة  .
�ساءت  الثمانينات  ب��داي��ة  يف   ، ان�ساه  ال  م��ا  و 
امل�سيحيني  اال�سدقاء  احد  مع  اذه��ب  ان  ال�سدفة 
كني�سة  اىل  ذهبنا   حيث  البلديات   منطقة  اىل 
مار بثيون لق�ساء عمل خا�س به ، فالتقيت باالب 
الدكتور بطر�س حداد وجها لوجه  �سدفة وتعرفت 
كتب  اأحد  احمل  كنت  ، حيث  ذلك احلني  عليه من 
ح�سرتك  �ساألته  ثم  بنف�سي   فعرفته   ، ال��رح��الت 
كذا  ون�سر  كذا  كتب  ال��ذي  ح��داد  بطر�س  الدكتور 
، ومنذ تلك اللحظة مل تنقطع العالقة بيننا حيث 
كنت ازوره با�ستمرار ، وا�ستمرت هذه الزيارات 
�سلطانة  كني�سة  اىل  نقل  ان  بعد  حتى  وزادت  
.و  الت�سعينيات  خ��ارج يف  ال��ك��رادة  ال��وردي��ة يف 
يف  ازوره  كنت  عندما  ان��ه  اي�سا  ان�ساه  ال  م��ا 
الرجل يف غاية  البلديات كان  كني�سته يف منطقة 
الب�سا�سة والكرم والتوا�سع االخالقي والعلمي ، 
يحتار ماذا يقدم للزائر له من م�ساريب وحلويات 
بلدته   له من خ��رات  واألبان وما يجلب  وك��رزات 
واألبان  اج��ب��ان  م��ن  احل��دب��اء  امل��و���س��ل  ومدينته 
والرا�سي وخبز االرك��اك  وغر ذلك ما طاب من 
املاكوالت واالطعمة ، وقد كان ي�سر على ان اخذ 
ح�سة منها ، فاقول له : دكتور انها هدية لك انت ، 

ولكنه ياأبى اال ان يعطيني ح�سة منها .
 و بعد انتهاء املقابلة يودعك مرافقا للباب غرفته 
مبعلومة  �سخ�س  اأي  على  يبخل  ال  كان  وكذلك   ،
م�ساريعي  عن  ي�ساألني  كان  ما  وكثرا   ، كتاب  اأو 
حاليا  اعمل  م��اذا  وعلى  واهتماماتي  وم�ساغلي 
وم���اذا اك��ت��ب واأن�����س��ر ، فما اأب����رح  ان ات��رك��ه يف 
نف�س اليوم او بعد ايام حتى يت�سل بي ليزودين 
اأو  م��رج��ع  اأو  مفيد  مل�سدر  ا���س��ارة  اأو  مبعلومة 
جملة  اأو  كتاب  ك��ذا  يف  ن�سرت  مقالة  اأو  درا���س��ة 

اطلعت  هل   : مت�سائال  يومية  جريدة  اأو  دوري��ة 
تعال  تريدها  كنت  اذا  ل��ك  ح�سرتها  فقد  عليها! 
هذا  كان  ( هكذا  عيني موجودة بخدمتك   ( خذها 
بطر�س  ال��دك��ت��ور  االب  امل��رح��وم  املعطاء  ال��رج��ل 
حداد الذي يعجز القلم عن ت�سطر ماآثره وكلماته 
ومواقفه النبيلة ، لعل اآخرها كانت عندما عزمت 
املرحوم  ال��ع��الم��ة  بخط  خمطوطة  حتقيق  على 
مكتبة  يف  حمفوظة  كانت  والتي  عواد  كوركي�س 
الدرا�سات العليا كلية االداب / جامعة بغداد كتبها  
اليزيدية  عن  واك��ر  ع��ام  مئة  قبل  م�سالوي  اب 
تاأليف الق�س ا�سحق ،واأتذكر حني �ساألته يف حينها 
عن ترجمة املوؤلف اأو اأي معلومات عنه ، الكلمات 
ما  الله  �ساء  ان   ، لعيونك  تكرم   (: يل  قالها  التي  
ات�سل بي  ايام حتى  كادت متر  فما   ) نق�سر معك 
عن  وم�سادر  كاملة  ترجمة  يل  هياأ  انه  ليب�سرين 
هذه ال�سخ�سية التي كتبت املخطوطة ، ا�سافة اىل 
الآخ��ذ موعد  به  اأت�سل  كم مرة وم��رة عندما   ، ذلك 
�سواء  الباحثني  اأو  العليا  الدرا�سات  طلبة  الأح��د 
طلبة  وخا�سة  عراقيني  غ��ر  اأو  عراقيني  ك��ان��وا 
ومعلوماته  علمه  من  ت���زودوا  الذين  ال��درا���س��ات 
ودائما  والرتاثية  التاريخية  ال�سوؤون  بع�س  يف 
كان يرحب ويبدي ا�ستعداده بتقدمي كل م�ساعدة 
يقوم برتجمة  كان  االحيان  من  كثر  مكنة ويف 
او  االيطالية  اللغة  من  خا�سة  الن�سو�س   بع�س 
ال�سريانية او االرامية وكلمته التي لن ان�ساها ما 
حيت : ) اهال بيك وبالنا�س الذين معك ، بخدمتك 
الثمينة جدا ونادرة كان  وخدمتهم ( ، حتى كتبه 
اخلا�سة  مكتبته  م��ن  لهم  ي�سورها  اأو  يعرها 
وبكل   ، الكني�سة  يف  ب�سكنه  وامللحقة  ال��ع��ام��رة 
املغفور  كان  ب�سو�س هكذا  ، وبوجه  رحابة �سدر 
دائما  فقد كان   ، الدكتور بطر�س حداد  العالمة  له 
اعالم  م��ن  امل��وؤرخ��ني  م��ن  االول  بالرعيل  يذكرنا 
خدمة  �سبيل  يف  اعمارهم  اف��ن��وا  ال��ذي��ن  ال��ع��راق 

الثقافة العراقية ورفع �ساأنها . 
اال�سحى  عيد  قبل  معه  االخ���ر  لقائي  ك��ان  وق��د 
بايام ، فقد اخرين يوم ال�سبت الذي �سبق العيد 
ال�سديق عماد كوركي�س وانا يف �سارع املتنبي ان 
م�ست�سفى  يف  حاليا  يرقد  بطر�س   الدكتور  اأبانا 
هل  و�ساألته  للخر  فذهلت   ، بالكرادة  الراهبات 
ف��اج��اب نعم واع��ط��اين رقم   ، ب��االم��ك��ان زي��ارت��ه 
لزيارته  ال��ي��وم  بنف�س  فذهبت  والطابق  الغرفة 
اعمل  وم��اذا  اخباري  اآخ��ر  عن  �ساألني  وكاملعتاد 
اخبار  ، وماهي  االي��ام  ه��ذه  م�سغول  ان��ا  ومب��اذا 
اخي الباحث �سالم الذي ابتلي مبر�س ع�سال وما 
ان متاثل لل�سفاء واكمل ر�سالته للماج�ستر حتى 
امتحن برعاية الوالدة املري�سة منذ عدة �سنوات 
بفكره  م�ستاأن�سني   ، معا  ن��زوره  كنا  ما  فكثرا    ،

وكرمه وعطائه .
الكتب  اخ��ب��ار  ع��ن  ك��ان ي�ساألني  م��ا  ك��ث��را  ك��ذل��ك   
، فقد  اأ�سدقائه يف �سارع املتنبي  والكتبيني وعن 
كان من اأ�سد املتابعني باحل�سور اىل �سارع املتنبي 
الظروف  لكن   ، اجلمعة  ي��وم  ال�����س��راي  و���س��وق 
عام  االحتالل  بعد  العراق  بها  مر  التي  اخلا�سة 
2003م ، واالحداث الالحقة حالت دون موا�سلته 
هذه الزيارات ولذلك كان ي�ساأل زواره عن الكتب 
خا�سة   ، الكتبيني  واخبار  اجلديدة  واال�سدارات 

بعد تعمر ال�سوق اأثر االنفجار املروع .
�سارع  بزيارة  امنيته  تتحقق  ان  دون  رحل  لقد    
املتنبي بعد التعمر حيث كان ياأمل ان يعود اىل 
قرب  ع��ن  واالط���الع  ومكتباته  لل�سارع   زي��ارات��ه 
على  تعر�س  التي  والكتب  اال���س��دارات  اخر  على 
قلبه  اىل  اال�سياء  اح��ب  من  كانت  فقد   ، ار�سفته 

الكبر ، والتي تعني احالل  احلب ون�سرال�سالم.
االب  الكبر  العالمة  و�سديقنا  ا�ستاذنا  الله  رحم 
الراهب بطر�س حداد وا�سكنه ف�سيح جناته ))اإنا 

لله وانا اليه راجعون(( .      

العالمة األب الدكتور بطرس حداد في ذمة الخلود
 زين النقشبندي

برغم كره االب حداد  
للنقاشات السياسية تبعا 

لمزاج رجل دين ظل متعلقا 
بالجانب الرمزي والروحي، 

اال انني حين أخاطبه كمؤرخ 
كنت ألمس لديه هذا الحس 
الهائل باالمتداد التاريخي 
والرغبة في تفسير الحاضر 

في ضوء الماضي

د. بطر�س يف �سارع املتنبي مع كاتب املقال
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د. عبد الجبار الرفاعي

زرته  ال��ذي  االأول  املكان  هو  املتنبي  �سارع 
ق�سري  غياب  بعد  بغداد،  اىل  عودتي  حني 
وكانت  تقريبا،  قرن  ربع  توا�سل  بلدي  عن 
ا�سرتاحتي  حم��ط��ة  ه���ي  ع���دن���ان  م��ك��ت��ب��ة 
عدنان  ال�����س��دي��ق  وامل���رح���وم  امل��ت��ن��ب��ي،  يف 
اجلادري مهتم بالكتب التنويرية، ويحتفظ 
الباحثني  معظم  مع  وا�سعة  عالقات  ب�سبكة 
والفنانني  واالأدب��اء  واملثقفني  واالأكادمييني 
اجلميع  م��ع  ويتعاطى  ال�����س��ارع،  رواد  م��ن 
بتعريفي  يبادر  ما  بحميمية وم��رح، وع��ادة 
العراق  عن  الطويل  غيابي  ان  ذل��ك  عليهم، 
واملبدعني  املوهوبني  اكت�ساف  من  منعني 
والعلماء يف وطني، فاأعاد عدنان ما انقطع 
اأه���ل���ي، ومنحني  م��ع  ال��و���س��ل  م��ن ح��ب��ال 
الثقايف  امل�سهد  بخارطة  متنوعة  معلومات 
عن  احلديث  على  يحر�س  وك��ان  العراقي، 
املوؤلفني وكتاباتهم وتخ�س�ساتهم، با�سلوب 
ال يخلو من روؤية نقدية وتقومي، ويف احد 
املكتبة رجل  �سنة 2004 دخل  ايام اجلمعة 
تبدو عليه هيبة العلماء، وهالة الروحانيني، 
املرحوم  به  فاحتفى  كتب،  عدة  بيده  يحمل 
وبداأ  يجل�س  ان  عليه  واأ���س��ر  يا�سر،  اب��و 
الدكتور  االأب  اعرفك على  يحدثني ويقول: 
بطر�س حداد، من اأبرز علماء العراق، وريث 
للحركة  املوؤ�س�سني  االآباء  من  العمالقة  جيل 
م�سافا  فاإنه  ال��ع��راق،  يف  احلديثة  الفكرية 
اىل تخ�س�سه يف الالهوت والتاريخ واأدب 
الرحالت،  يتقن عدة لغات يرتجم منها اىل 
اىل  العربية  من  احيانا  ويرتجم  العربية، 
حداد  االأب  على  وظهر  وغرها،  االإيطالية 

طالب  ان��ه   : دافئة  بكلمات  واأ���س��ار  احلياء، 
ع��ل��م، وه���و خ���ادم ل��ل��ع��ل��م��اء، ور���س��ال��ت��ه يف 
قيم  وا�ساعة  للب�سرية،  اخل��ر  فعل  احلياة 
اأه���داين  ث��م  امل�����س��رتك،  والعي�س  الت�سامح 
رحلة ترجمها عن االإيطالية، وطبعها اأخرا، 
رغبته  واأب����دى  جميل،  ب��اإه��داء  وو�سحها 
اين  غر  القادمة،  االأي���ام  يف  نلتقي  ان  يف 
ا�سطررت للعودة ثانية من حيث اأتيت، اثر 
مرات  عدة  ال��رتدد  وحاولت  العنف،  تف�سي 
اال�ستمرار  اأج��ل  م��ن  التالية،  االأع����وام  يف 
الت�سامح(  )ثقافة  كتاب  �سل�سلة  اإ�سدار  يف 
ال��دي��ن يف  فل�سفة  درا���س��ات  وت��وط��ني مركز 
بغداد، و�سعيت بجدية لبناء عالقات تعاون 
م�سرتك مع من يحملون همومي وتطلعاتي 
كرامة  اح��رتام  ثقافة  اإ�ساعة  يف  واأحالمي، 
وجتلية  احلياة،  ومتجيد  الب�سري،  الكائن 
واملعنوية  والقيمية  االإن�����س��ان��ي��ة  االأب���ع���اد 
اال�ستاذ  على  فتعرفت  للدين،  واجلمالية 
الرائدة  مبجلته  فاجاأين  الذي  �سلوم،  �سعد 
حينها  و�سكلها،  م�سمونها  يف  )م�سارات( 
بديل  ب��ع��راق خم��ت��ل��ف  ح��ل��م��ي  ان  ���س��ع��رت 

حلم  هو  والتخلف،  وامل��وت  العنف  لعراق 
م�سروع، مادام فيه �سباب يك�سرون ال�سخر 
ينخرط  وطنًا  منه  لنا  لينحتوا  باأ�سنانهم 
املعارف  معطيات  وي�ستوعب  الع�سر،  يف 
احلقوق  يف  الب�سرية  ومكت�سبات  الراهنة، 
الكت�ساف  �سلوم  �سعد  ق��ادين  واحل��ري��ات، 
عدة  على  فيه  تعرفت  باملعنى،  م�سبع  ع��امل 
االأب  ال��رائ��ع  كال�سديق  االآب����اء،  م��ن  علماء 
بو�سلة  اىل  �سلوم  وحت��ول  توما،  يو�سف 
املعنوية  ال�سخ�سيات  اىل  تهديني  اإر�سادية 
الروحية النبيلة، وطاملا حتدث يل عن االأب 
العميقة،  االإن�سانية  ونزعته  ح��داد  بطر�س 
الدينية  وجتربته  املميز،  العلمي  وتكوينه 
واتفقنا  معه،  توا�سلي  و�سرورة  العميقة، 
بيد  للكني�سة،  زي��ارت��ه  على  م��رة  م��ن  اك��ر 
امل��ت��ك��ررة، وم��ف��اج��اآت الزمن  ان ا���س��ف��اري  
من  االأب��د  اىل  حرمتني  اليومية،  البغدادي 
ما  روح��ه  يف  اأرى  باإن�سان  �سداقة  امتالك 
افتقده من معنى قيمي اإن�ساين لدى الكثر 
ما  �سلوم  العزيز  ان  اإال  ال��دي��ن،  رج��ال  م��ن 
االأب  وبني  بيني  عالقة  ببناء  م�سكونا  لبث 

تر�سيخ  ب��اأه��م��ي��ة  الإدراك�����ه  ب��ط��ر���س، رمب���ا 
اأوا�سر التعاون بني دعاة التدين االإن�ساين 
االأدي����ان، وحاجة  م��ن خمتلف  ال��ع��راق،  يف 
االأ�سبوع  يف  فهاتفني  ل��ذل��ك،  امللحة  البلد 
االأخ���ر م��ن  ح��ي��اة امل��رح��وم ح���داد، وكنت 
املجاورة،  ال��دول  اإح��دى  مطار  يف  �ساعتها 
فقلت له اين اترقب �سعود الطائرة للعودة، 
و�ساأ�سل اإن �ساء الله بعد �ساعتني اىل بغداد، 
تفكر  ان  اأرج���و  عاجلة  ق�سية  ه��ن��اك  ف��ق��ال 
بطر�س  االأب  ان  وه��ي  ملعاجلتها،  بال�سعي 
حداد يرقد يف م�ست�سفى الراهبات، وهو يف 
حالة حرجة، فاأجبته �ساأهاتفك عند و�سويل 
هاتفته  وبالفعل  باإنقاذه،  معا  لنفكر  بغداد، 
فور هبوط الطائرة، وبعد ان ا�ستفا�س يف 
جديد  �سفر  جواز  توفر  وعدم  حالته،  �سرح 
روما  م�ست�سفيات  اىل  ترحيله  ليمكن  لديه 
عاجلة،  تدابر  اتخاذ  و�سرورة  غرها،  او 
اقرتح نقله اىل م�ست�سفيات كرد�ستان، ريثما 
اوروبية،  م�ست�سفيات  اىل  لينقل  يتح�سن 
فهاتفت االأخ اال�ستاذ فخري كرمي، املعروف 
املثقفني  ج��راح��ات  م��ع  وت�سامنه  بغرته 

مع  �سيتحدث  ب��اأن��ه  فاأجابني  ومعاناتهم، 
الطالباين  جالل  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س 
ب��ذل��ك، وب��ع��د ف���رتة وج��ي��زة اأخ����رين ب��اأن 
حداد  االأب  بنقل  اأوع��ز  اجلمهورية  رئي�س 
وتاأمني  كرد�ستان،  م�ست�سفيات  اأف�سل  اىل 
االأ�ستاذ غالب مدير  فاأبلغت  كافة متطلباته، 
م�ست�سفى الراهبات بذلك. ويبدو انهم اآثروا 
الرتيث من اأجل نقله اىل م�ست�سفيات روما 
من  يوم  قبل  زيارته  اىل  وذهبت  مبا�سرة، 
وفاته، احمل له باقة اأزه��ار،  حتمل  بطاقة 
حمبة، كتبت عليها: اىل وريث عالمة العراق 
هو  الدين  الكرملي،  م��اري  ان�ستا�س  االأب 
ال�سفاء  لك  الدين، امتنى  احلب واحلب هو 
فاإن  العاجل، واآم��ل اال يقرتب منك احل��زن، 

من ي�ستبد به احلزن ال يليق مبائدة احلق. 
ملن  يبت�سم  لكنه  �سعبة  ب��ح��ال��ة  ووج��دت��ه 
حوله، واأح�س�ست ان  غرفته يف امل�ست�سفى 
غرفته  ودخ��ل��ت  وامل��ع��ن��ى،  ب��االأم��ل   م�سبعة 
اأمراأة خم�سينية، عرفت نف�سها باأنها مدر�سة 
من  وان��ه��ا  ب��ب��غ��داد،  م�سيحية  ث��ان��وي��ة  يف 
مريداته منذ �سنوات، اأتت لزيارته عرفانا ملا 
منحه حلياتها من معنى، واأ�سارت اىل انها 
تذهب للقدا�س لتدعو له بال�سفاء، وتفوهت 
كالنا  اأن��ا  كما  اأن��ت  فقالت:  م��وؤمل��ة،  بعبارة 
غريبان وحيدان هنا يف حياتنا، غر ان الله 
معنا، بجوارنا. فا�ست من هذه ال�سيدة رقة 
وجهها  موحية،  كلماتها  وكانت  وحميمية 
لن  العذراء،  مرمي  فيها  اأرى  كاأين  م�سيء، 
يفوح  التي  نغماته  واإي��ق��اع  �سوتها  اأن�سى 

منها الدفء واحلنان. 

ان��ت��ق��ل اىل رح��م��ة ال��ل��ه --م�����وؤرخ ب���ارز-- 
تاريخ  ف���ى   -- رف��ي��ع  ط����راز  م���ن  وم��ث��ق��ف 
الفا�سل  االب   -- ال��ع��راق��ي��ني  امل�سيحيني 
خ�سرت  وبوفاته   - ح��داد  بطر�س  الدكتور 
قدم  اعالمها  م��ن  علما  الكلدانية  الكني�سة 
يف  الكني�سة  خ��دم��ة  يف  ج��ه��ده  م��ن  الكثر 

جمال التاليف والرتجمة والتحقيق 
�سرة املرحوم االب بطر�س حداد..

ولد الفقيد �سنة 1938 يف املو�سل-،التحق 
باملعهد البطريركي يف املو�سل �سنة 1954 
-ار�سل اىل روما الكمال درا�سته،--فح�سل 
الكن�سي،ر�سم  الالهوت  يف  الدكتوراه  على 
اىل  عاد  االول1961.  كانون   20 يف  كاهنا 
م�سقط را�سه �سنة 1964 فعني يف كني�سة ام 
فخدم   1966 �سنة  بغداد  اىل  املعونة،انتقل 
1968،ثم  �سنة  اىل  البطريركي  املعهد  يف 
يو�سف  م���ار  كني�سة  يف  ل��ل��خ��دم��ة  ان��ت��ق��ل 
ثم   -  2001-- ولغاية  بيثون  مار  وكني�سة 
�سلطانة  ال���ع���ذراء  م���رمي  كني�سة  يف  ع��ني 
الوردية -،�سغل لفرتة من�سب مدير الديوان 

البطريركي.
جمال   -- يف  الكبر  ال��راح��ل  الفقيد  ن�سط 
عن  والتحقيق،--عدا  والرتجمة  التاليف 
التي ن�سرت على �سفحات  املقاالت  ع�سرات 
املجالت املحلية والعاملية.وهو احد اع�ساء 
حت��ري��ر جم��ل��ت��ي-- ب��ني ال��ن��ه��ري��ن- وجنم 
البطريركية  ع��ن  ت�����س��در  -ال��ت��ي  امل�����س��رق 

الكلدانية -
االنكليزية  ح���داد  ب��ط��ر���س  االأب  اأت���ق���ن-- 
والفرن�سية وااليطالية والالتينية-- وغرها 
--عدة  موؤلفات  ترجم   - ومنها  اللغات.  من 
العراق--،  ت��اري��خ  م��ن  �سفحاٍت   - حتكي 
على  املقاالت  من  الكثر  بطر�س  االأب  ن�سر 
ون�سرة  جم��ل��ة   )15( م��ن  اأك����ر  ���س��ف��ح��ات 
يقارب  ما  وله  لغات.  حملية وعاملية وبعدة 
ال� )40( موؤلفا ومنها ترجمته من الفرن�سية 
العراق  اإىل  تيفنو  رح��ل��ة  م��ن  م��ق��ت��ط��ف��اٍت 
 ،)1974( النهرين  بني  جملة  يف  املن�سورة 
فن�سن�سو  االأب  رحلة  ترجم  االيطالية  وعن 
بكتاٍب  ال��رح��ل��ة  ط��ب��ع��ت  وق���د  ال���ع���راق  اإىل 
عن  ول��ه   ،2009 العام  املو�سل  يف  م�ستقل 
االنكليزية رحلة تيلر اإىل العراق املن�سورة 
مبجلة املورد )1982( العدد1، ورحلة جلان 
بكتاب  وطبعت  الفرن�سية،  عن  العراق،  اإىل 
ترجم  كما   ،2009 �سنة  بغداد  يف  م�ستقل 
تقرير املطران باييه عن العراق وهو باللغة 
النهرين  ب��ني  جملة  يف  ون�سره  الالتينية 
)1983( وعن الالتينية اأي�سا ترجم الرحلة 
يف  ون�سرها  الكرملي  فيليب  لالأب  ال�سرقية 
جملة املورد )1989(العدد4، وعن االيطالية 
ترجم رحلة فيدريجي اإىل العراق املن�سورة 
امل�����ورد )1989(ال�����ع�����دد4 وعن  يف جم��ل��ة 
اإىل  ديلالفاليه  رحلة  اأي�سا  ترجم  االيطالية 
وكذلك   ،2001 �سنة  ببغداد  طبعت  العراق 
رحلة �سب�ستياين اإىل العراق القرن ال�سابع 
�سدرت  و   2004 �سنة  ببغداد  طبعت  ع�سر 
اأخرى عن الفرن�سية هي رحلة من  له رحلة 
بغداد اإىل حلب للوي جاك رو�سو، ويف �سنة 
2005 �سدرت له ببغداد رحلتان ايطاليتان 
هما رحلة بالبي اإىل العراق ورحلة اوجني 

فال ندا.....

-واإتقانه  ال�سجي  --ب�����س��وت��ه  عنه  ُع���رف 
الكلداين،-  الطق�س  -واأحل����ان  للمقامات 
على  والر�سم.  اخل��ط،  بح�سن  ميتاز  وك��ان 
الرغم من تخ�س�سه يف الالهوت العقائدي، 
بل--  اأخت�سا�سه،  ب��اب  يف  يكتب  مل  لكنه 
تركزت-- ُمعظم موؤلفاته وكتاباته حول-- 
يف  برع  وقد  الكن�سي،--  والتاريخ  الرتاث 
هذا املجال.. -و اآرخ حقبة زمنية مهمة من 
خمطوطه  يف  -احلديث  --الكني�سة  تاريخ 
امل��در���س��ة  و"تاريخ  --"اخلواطر--" 
-وا�ستفاد   . البطريركية"  ال��ك��ه��ن��وت��ي��ة 
بطريركية  اأر�سيف  يف  عمله   -  - من  كثرا 
التاريخية  امل��ع��ل��وم��ات  وم���ن  ال���ك���ل���دان-- 
ا من-- املعلومات  والكن�سية و اأ�ستفاد اأي�سً
الباحثني-  م��ن  لقيها  ال��ت��ي   - ال��ت��اري��خ��ي��ة 
--اللذين  ع��واد  وكوركي�س  نعامة  بطر�س 
�سخ�سيات  ع��ن  غ��ن��ي��ة  مب��ع��ل��وم��ات  اأم�����داه 
-على  وعرفنا  عا�سراها،  واماكن  واأح��داث 
تاريخ كن�سي - مهم عن املو�سل وبغداد من 
و�سر  ملخطوطات  وحتقيقه  ن�سره  خالله 

ذاتية تعود اإىل القرن املا�سي.
العراقي  العلمي  املجمع  يف  ع�����س��ًوا  ك��ان 

)هيئة اللغة ال�سريانية(
ع�سًوا يف اإحتاد كتاب العراق

ع�سًوا يف دائرة التاريخ والرتاث
يف  ُملتقاه  وك��ان  املتنبي  �سارع  حمبي  من 

مكتبة املثنى.
االأو�ساط  يف  ُم��ي��زة  بعالقات  يتمتع  ك��ان 
على  ُمنفتًحا  والدولية،  العراقية  الثقافية 

اجلميع، فاأحبه اجلميع.
���س��در ل����الأب ب��ط��ر���س ح�����ّداد م���ا ي��زي��د عن 
وحتقيق  ت��رج��م��ة  ب���ني  ن��ت��اًج��ا   ---40-

وتاأليف، نذكر منها: 
باكورة   -- الكلداين  القّدا�س  اإىل  • املُر�سد 

اأعماله- 
ال�سارة  • الُب�سرى 

-ترجمة- ال�سغر  • التاريخ 
ترجمة-   - • الفاتيكان 

الكني�سة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال��ره��ب��ن��ي��ات   •
الكلدانية

الكلدانيات مرمي  بنات  • رهبانية 
الكلدانيات  الراهبات  • اأخواتكم 

�سيخو  البطريرك  نا�سعة - عن  • �سفحات 
يف طبعتني 1972- 1980-

فرن�سي�س  االأب  مع  بالتعاون  املُعجزات   •
املُخل�سي 

االأب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����س��ي��ح  ت��الم��ي��ذ   •
فرن�سي�س املُخل�سي 

االأب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رب��ي��ة  ال�����س��الة   •
فهار�س  املخل�سي--ترجمة--  فرن�سي�س 
امل��خ��ط��وط��ات ال�����س��ري��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة يف 
خزانة الرهبنة الكلدانية بالتعاون مع االأب 

) املطران( جاك اإ�سحق) جزءين(.
• ي�سوع بح�سب متى )ُطبع مبنا�سبة �سالة 

االأربعني لالأب فرن�سي�س املُخل�سي(
اورها  ما  • دير 

يف  طبعات  بعدة  وطبع  املرميي  ال�سهر   •
العراق

عدة  ا  اأي�سً وطبع  االأق��د���س  ي�سوع  قلب   •
طبعات يف العراق

طبعتني(.  ( ريتا  • قدي�سة 

احلري اإيليا  • مار 
بح�سب  وهو   ( ودياراتها  بغداد  • كنائ�س 
موؤلفاته  اأث��م��ن  م��ن  واح��د  املتوا�سع  راأي���ي 
تاريخ  يف  مرجًعا  يعد  بحيث  التاريخية( 

كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث.
الطبعة  االأوىل)  العاملية  احلرب  • يوميات 

االأوىل اأمريكا 1997(. 
الثانية ) الطبعة  • يوميات احلرب العاملية 
مع  بالتعاون  با�سرايف  طبع  ال��ذي  الثانية 
من�سورات  ���س��م��ن  ال��ن��وف��ل��ي  ح��ب��ي��ب  االأب 
 2003 الكلدانية(  كوركي�س  م��ار  كني�سة 
ويف م���وؤخ���رة ال��ك��ت��اب ن�����س��رت ج����زًءا من 

ال�سرة الذاتية لالأب ُبطر�س.
حتقيق  ال��ب��ي��ع��ي��ة)  االأخ���ب���ار  خم��ت�����س��ر   •

ون�سر(. 
ال�سائح   ( العراق  اإىل  فالية  ديلال  رحلة   •

العا�سق( ) ترجمة عن االإيطالية(.
له  ن�سرتها  الثانية  الطبعة  2000و   1 ط 
اإح���دى امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي تعنى 

بالرتاث �سنة 2004.
حتقيق(  ( الكلدانية  عقرة  • اإبر�سية 

)ترجمة( البطريركية  • املوؤ�س�سات 
جملة  يف  مقاالت   ( الرتاث  كتب  من  • ِعر 
االأم�س.  من  عرة  باب  يف  امل�سيحي  الفكر 
اأن متت  بعد  له ون�سرتها يف كتاب  جمعتها 

طباعته يف �سارع املتنبي 2003(.
الرهبانية  من�سورات   ( ر�سام  اآل  وثائق   •
الكوبيوتر  على  اأدخلتها  قد  كنت  الكلدانية، 
�سامر  االأب  ال���ط���ب���اع���ة  ع���ل���ى  واأ������س�����رف 

�سوري�سوع الراهب(.
)م���ن�������س���ورات  االأول  ي���و����س���ف  م�����ار   •
�سامر  االأب  بجهود   ، الكلدانية  الرهبانية 

�سوري�سوع(.
الكرملي(  ال��راه��ب   ( �سب�ستياين  رحلة   •
ك��ن��ت ق��د ن�����س��دت ال��ك��ت��اب واإ���س��رف��ت على 
الديوان  مطبعة  يف  وطبع  الفني  اأخ��راج��ه 

ببغداد.
للفرن�سي  حلب  اإىل  ب��غ��داد  م��ن  رح��ل��ة   •

رو�سّو 
اأودو  ري��و���س��ف  م��ا  ال��ب��ط��ري��رك  • ر���س��ائ��ل 
الكلدانية  الرهبانية  من�سورات  )ج��زءي��ن( 

بجهود االأب �سامر �سوري�سوع الراهب
بالبي البندقي  اجلوهري  • رحلة 

الكهنوتية  امل��در���س��ة  ت��اري��خ  يف  ُن��ب��ذة   •
املعهد  م��ن�����س��ورات  رم����و  داود  ل��ل��خ��وري 

الكهنوتي بغداد 2002. )حتقيق(
حتقيق   ( رمو  داود  للخوري  اخلواطر   •

وتعليق(.
اأهتم رحمه الله بالتاريخ والرتاث الكن�سي 
واملحلي، فكانت له مقاالت وبحوث ر�سينة 

املجالت  �سفحات  على  امل��ج��االت  ه��ذه  يف 
والن�سرات االآتية:

عربية • افاق 
امل�سيحي • الفكر 

حتريرها( اأع�ساء  اأحد   ( النهرين  • بني 
�سوريايا • قاال 

هيئة   ( العراقي  العلمي  املجمع  جملة   •
اللغة ال�سريانية(

ال�سرياين االأحتاد  • جملة 
حتريرها( اأع�ساء  اأحد  امل�سرق)  • جنم 

حلب يف  الكلدانية  الطائفة  • جملة 
• املورد

الكلدان( )للرهبان  • ربنوثا 
ت�سدرها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكني�سة  ن�سرة   •
مطلع  يف  ال���ك���ل���دان���ي���ة  ال���ب���ط���ري���رك���ي���ة 

ال�ستينيات.
الر�سالة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي   ( ال��ق��ي��ث��ارة   •

الكلدانية يف لندن(
يف  خدمته  اأثناء  ا�س�سها   ( ال�سهيد  • ن�سرة 

كني�سة ال�سهيد مار بثيون(.
الكلدان( لراهبات  العهد)  • ن�سرة 

�سلطانة  ك��ن��ي�����س��ة   ( ال����وردي����ة  ن�����س��رة   •
الوردية(

امل�سارات • جملة 
من مقاالته الر�سينة:-- مواطن املخطوطات 
مازجي/ روفائيل  العراق/  يف  ال�سريانية 
لبطريركية  الكهنوتي  ال�سفا  �سمعون  معهد 
ال���ك���ل���دان/ روؤ�����س����اء امل��ع��ه��د ال��ك��ه��ن��وت��ي/
خياط/ ي�سوع  عبد  جرجي�س  البطريرك 
القالية  الكلدانية/  البطريركية  اأر���س��ي��ف 
البطريرك  امل��و���س��ل/رح��ل��ة  يف  االأب���وي���ة 
يو�سف اأودو اإىل روما �سنة 1869/املطبعة 
يف  الكلدان  املو�سل/تاريخ  يف  الكلدانية 
الكني�ستني  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  ح��ل��ب/حم��اوالت 
يف  االأب��وي��ة  واالأث��وري��ة/ال��ق��الي��ة  الكلدانية 
وو�سيته  اأودو  يو�سف  املو�سل/البطريرك 
اأخبار  جديد/  بطريرك  االأخ��رة/م��ذك��رات 
البطريرك  ع��ه��د  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ري��رك��ي  امل��ع��ه��د 
العا�سق/ اليونان/ال�سائح  عبو  اإيليا  مار 
اإىل  اأق��رب  وداًعا/العفو  َحّبي  يو�سف  االأب 
التوبة)م�سرحية ترجع اإىل �سنة 1887م(/ 
البطريركية  خ��زان��ة  يف  م��ت��ن��اث��رة  اأوراق 
الكلدانية العامرة/اأ�سافة اإىل عره يف باب 

عرة من االأم�س يف جملة الفكر امل�سيحي.
له ُم�ساركات باأكر من موؤمتر كن�سي حملي 
م�ساركاته،  اأر���س��ن  وم��ن  ودويل،  وع��رب��ي 
للدرا�سات  م��وؤمت��ر  يف   1984 ع��ام  ���س��ارك 
خرونكن،  جامعة  هولندا  يف  ال�سريانية 
)خمت�سر  لكتاب  درا�سته  اأ�ستعر�س  حيث 

االأخبار البيعيية(
و اأن اخر بحث ن�سره - فى -جملة م�سارات 
العدد 14، العدد اخلام�س 2010 يف عددها 
العراق،--  يف  امل�سيحية  ع��ن--  اخل��ا���س 
م�سيحيو   --- ت�سمية  حت��ت  بحثه  وك���ان 

بغداد بني املا�سي واحلا�سر.
ال�سخ�سيات  م��ن--  ح��داّد  بطر�س  االأب  اأن 
امل�سيحية --التي --يفخر العراق -بها �ساأنه 
�ساأن-- االأب اأن�ستا�س ماري الكرملي-- فهم 
اأنا�س جندوا اأنف�سهم واأفنوا حياتهم خدمة 
للعلم واملعرفة نهو�سًا- ببلدهم الذي يجري 

حبه يف عروقهم

المؤرخ بطرس حداد 1938 - 2010لقاء بعد فوات األوان
نموذجا راقيا للفئة المثقفة المسيحية في العراق الحديث

وجدته بحالة صعبة لكنه يبتسم لمن حوله، وأحسست ان  
غرفته في المستشفى مشبعة باألمل  والمعنى، ودخلت 
غرفته أمرأة خمسينية، عرفت نفسها بأنها مدرسة في 
ثانوية مسيحية ببغداد، وانها من مريداته منذ سنوات، 

أتت لزيارته عرفانا لما منحه لحياتها من معنى

علي عجيل منهل 



14

العدد )1983( 
السنة الثامنة 
الخميس )9( 

كانون االول 2010

األب حداد نجم ُمضيء:

الكثر  ق���ّدم  ُم�����س��يء  جن��م  ُب��ط��ر���س  االأب 
وللتاريخ،  ول��ل��ب��ل��د  للكني�سة  وال��ك��ث��ر 
�سيخيوخة  بعد  حياته  �سمعة  ان��ط��ف��اأت 
عطرة  �سفحة  انطوت  ومبوته  مُباركة، 
كني�ستنا  تاريخ  يف  ف��واح  �سدى  لها  كان 

و�سعبنا العراقي.
املوؤرخ،   ، الباحث  الكاهن،  ح��ّداد  ُبطر�س 
فهو   ، وال���داين  القا�سي  يعرفه  الكاتب، 
نظيف  ا�سم  ول��ه  علم،  على  ن��ار  من  اأ�سهر 
جمال  ويف  الكهنوت  يف  عريق  وت��اري��خ 
التاريخية،  واالأبحاث  والتاأليف  الكتابة 
ال�سيما  الكهنوتية  خدمته  على  ع���الوة 
وكني�سة  الكلدانية  بثيون  مار  كني�سة  يف 
�سلطانة الوردية يف بغداد- كرادة خارج، 
يف  �سواء  والكبر  ال�سغر  اأحبه  بحيث 

املو�سل اأو بغداد.
 ، ح���ّداد  ميخائيل  ن��اظ��م  احلقيقي  ا�سمه 
مواليد املو�سل 1937 ولي�س 1938)كان 
رحمه الله قد طلب مني يف كلمتي بكتابه 
يوميات احلرب العاملية االأوىل باأن اأُ�سجل 
عام  اآواخ��ر  مواليده 1938 النه جاء يف 
1937(. والفقيد من عائلة مو�سلية عريقة 
ومعروفة. دخل معهد �سمعون ال�سفا يف 
يف  تتلمذ   1951/9/24 بتاريخ  املو�سل 
املعهد املذكور ملدة 3 �سنوات. �سنة 1954 
املرحوم  االأب  ب�سحبة  روم��ا  اإىل  اأر���س��ل 
يو�سف حّبي للدرا�سة ونيل االأخت�سا�س. 
ر�سم كاهًنا يف 12/20/ 1961 يف روما.
يف  الدكتورا  �سهادة  على  ح�سل  اأن  بعد 
م�سقط  اإىل  ع���اد  ال��ع��ق��ائ��دي.  ال���اله���وت 
تعني  حيث   ،1964 �سنة  املو�سل  راأ���س��ه 
�سنة  ويف  املعونة.  اأم  كني�سة  يف  حينها 
1966 انتقل اإىل بغداد للخدمة يف املعهد 
الدورة معاوًنا  البطريركي يف  الكهنوتي 
لالأب ) املطران( اإبراهيم اإبراهيم وا�ستمر 
تعني  اإذ   .1968 عام  اإىل  فيه  اخلدمة  يف 
للخدمة يف كني�سة مار يو�سف – خربندة 

كمعاون للخوري حكيم. 
اإليه الطيب الذكر  اأوعز  يف �سيف 1968 
يف  للعمل  �سيخو  بول�س  م��ار  البطريرك 
وقتذاك  ك��ان  ال��ذي  البطريركية  ار�سيف 
يف دير القدي�سة تريزيا يف بغداد- ال�سنك 

وا�ستمر يف العمل اإىل �سنة 1974.
االأول  روف��ائ��ي��ل  م���ار  غبطة  ت�سّنم  ومل���ا 
�سنة  ال��ب��ط��ري��رك��ي  ال��ك��ر���س��ي  ب���ي���داوي���د 
البطريركي  للديوان  مديًرا  عينه   1989
البطريركية،  ار���س��ي��ف  ع��ن  وم�������س���وؤواًل 
كان  العراق  خ��ارج  الزيارات  بع�س  ويف 
ك�سكرترا  ب��ي��داوي��د  ال��ب��ط��ري��رك  ي��راف��ق 
غبطة  البطريركية  ال�سدة  اعتلى  وملا  له. 

ال��ب��ط��ري��رك م���ار ع��ّم��ان��وئ��ي��ل ال��ث��ال��ث ديّل 
يف  ح��ّداد  االأب  عمل  ا�ستمر   ،2003 �سنة 
البطريركية الكلدانية . حيث عملُت حتت 
ب�سحبة   2004 �سنة  الفقيد  االأب  ا�سراف 
اأر�سيف  يف  الراهب  اإ�سماعيل  نادر  االأب 
بدعوة  ال��ع��ام��رة  ومكتبتها  البطريركية 
اأبونا  اندراو�س  مار  الراحل  االأ�سقف  من 
رحمه الله، ومبباركة غبطة البطريرك مار 
عّمانويل الثالث ديّل الكّلي الطوبى. وكان 
البطريرك  ر�سائل  لن�سر  ُيح�سر  وقتذاك 
مار يو�سف اأودو فكان بني احلني واالخر 
اأودو  البطريرك  ر�سائل  بجلب  اإيّل  يوعز 
وو�سعها يف مكتبه يف البطريركية ليتاأكد 
كان رحمه  ما...  ا�سم  اأو  تاريخ معني  من 
ا على ما ين�سر  الله دقيًقا يف عمله وحري�سً

وينتج.
يف �سنة 1978 ُعني للخدمة يف كني�سة ما 
ر بثيون الكلدانية يف حي البلديات، هذه 
واأحبها  �سنة   23 خدمها  التي  الكني�سة 
الكلمة  م��ا حتمله  وب��ك��ل  ب��ك��ل  ج��وارح��ه 

يديه  حت��ت  تتلمذت  وق��د  معنى،وقد  م��ن 
واأ�سرافه هناك .

يف 2001/8/6 اأنتقل للخدمة يف كني�سة 
اأمُّ  ري��ت��ا-  ق��دي�����س��ة   ( ال���وردي���ة  �سلطانة 
الدرج( كرادة خارج. ويف مطلع ر�سالتي 
الكني�سة  هذه  يف  معه  خدمت  الكهنوتية 

فرتة ق�سرة.
 للفقيد مكتبة كبرة عامرة وغنية بامهات 
 10 على  تربو  وامل�سادر،  املراجع  بطون 
بح�سب  وخم��ط��وط،  وجملة  كتاب  االل��ف 
ت��ق��دي��ر االأب ال���راح���ل، ك���ان ق��د ت���رع يل 
يزيد على 200  �سنة 2005 مبا  �سخ�سًيا 
 1992 �سنة  ت��رع  قد  ك��ان  وقبلها  كتاب، 
األفي  ي��ق��ارب  م��ا  الكهنوتي  املعهد  ملكتبة 

كتاب وجملة.
وطيبة  مبحبته  ُبطر�س  االأب  ع��ن  ُع��رف 
ب�سخ�سية  يتمتع  موقف،  رجل  كان  قلبه، 
هادئ  امل��واق��ف،  ج��ريء  و�سجاعة،  قوية 
الطبع، خفيف الظل، �ساحب طلة خفيفة، 
دمث االأخالق، رجل ورع وتقي، خدم مذبح 
الرب بكل حمبة وتفان رغم ما كان يعانيه 
من  ا�ستطاعته  وع��دم  ال�سكر  مر�س  م��ن 
االأخرة  ال�سنوات  ففي  طويال،  الوقوف 
لعدم  جال�س،  وهو  بالقدا�س  يحتفل  كان 
الطبع،  ك��رمي  ك��ان  ال��وق��وف.  على  قدرته 
�سيوفه  ا�ستقبال  يح�سن  ال��ي��د،  �سخي 
يحب  ال  اخل��ف��اء،  يف  ي�ساعد  وزواره، 
انتقل  عندما  واأتذكر  والتطبيل،  املظاهر 
من كني�سة مار بثيون للخدمة يف كني�سة 
نحو  الكني�سة  ق�سدت  الوردية،  �سلطانة 
اأنهم كانوا  اأكر واأبلغونا  10 عوائل، بل 
للمعي�سة،  االأب حّداد  يتقا�سون راتًبا من 
ناهيك عن املواد الغذائية واملالب�س. كان 

رحمه الله يحب العمل بهدوء وخفاء. 
اال�ستغاالت  ك��ث��ر  ال���ك���الم،  ق��ل��ي��ل  ك����ان 
دخل  كلما  لبيب، بحيث  قارئ  واملوؤلفات، 
عليه اأحد الزوار وجده ُمنكًبا على القراءة 
له.  �سديق  خر  ك��ان  فالكتاب  والكتابة. 
رجل يف مطلع ال�سبعني ولكنه يحمل فكًرا 
وقلًبا �ساًبا، كان ُمواكًبا ُمتجدًدا ي�سجع كل 

ما هو جديد وبه فائدة. 
واإتقانه  ال�����س��ج��ي  ب�����س��وت��ه  ع��ن��ه  ُع����رف 
للمقامات واأحلان الطق�س الكلداين، وكان 
ميتاز بح�سن اخلط، والر�سم. على الرغم 
من تخ�س�سه يف الالهوت العقائدي، لكنه 
تركزت  بل  اأخت�سا�سه،  باب  يكتب يف  مل 
الرتاث  ح��ول  وكتاباته  موؤلفاته  ُمعظم 
هذا  يف  ب���رع  وق���د  الكن�سي،  وال��ت��اري��خ 
املجال.. واأظنه كان ُمتاأثًرا جًدا ب�سخ�سية 
�سكرتر  املو�سلي،  رم��و  داود  اخل���وري 
البطريرك يو�سف عّمانوئيل الثاين، الذي 
اآرخ حقبة زمنية مهمة من تاريخ كني�ستنا 

"اخلواطر"  خم��ط��وط��ه  يف  احل���دي���ث 
و"تاريخ املدر�سة الكهنوتية البطريركية" 
. وح�سب تفح�سي ومتابعتي حلياة االأب 
حّداد اأنه �سار على نف�س النهج واأرخ حقبة 
زمنية من تاريخ كني�ستنا املُعا�سر، عالوة 
على ا�ستفادته كثًرا من عمله يف اأر�سيف 
املعلومات  وم����ن  ال���ك���ل���دان  ب��ط��ري��رك��ي��ة 
التاريخية والكن�سية التي اأمدها به غبطة 
البطريرك مار عمانوؤيل الثالث ديّل الكلي 
لغبطة  �سكرتًرا  ك��ان  اأن  منذ  ال��ط��وب��ى، 
البطريرك الراحل بول�س �سيخو اإىل يومنا 
هذا، وقد نوه االأب بطر�س بذلك باأكر من 
املعلومات  من  ا  اأي�سً اأ�ستفاد  وكما  كتاب. 
التاريخية التي لقيها من الباحثني بطر�س 
اأم���دوه  ال��ذي��ن  ع���واد  نعامة وك��ورك��ي�����س 
واأحداث  �سخ�سيات  عن  غنية  مبعلومات 
تاريخ  على  فعّرفنا  عا�سراها،  وام��ك��ان 
كن�سي مهم عن املو�سل وبغداد من خالله 
ذاتية  و�سر  ملخطوطات  وحتقيقه  ن�سره 

تعود اإىل القرن املا�سي.
العراقي  العلمي  املجمع  يف  ع�سًوا  ك��ان 

 

)هيئة اللغة ال�سريانية(
ع�سًوا يف احتاد كتاب العراق

ع�سًوا يف دائرة التاريخ والرتاث
من حمبي �سارع املتنبي وكان ُملتقاه يف 

مكتبة املثنى.
االأو�ساط  يف  ُميزة  بعالقات  يتمتع  كان 
على  ُمنفتًحا  والدولية،  العراقية  الثقافية 

اجلميع، فاأحبه اجلميع.
له اأكر من ُمقابلة تلفزيونية يف تلفزيون 
وقناة  الف�سائية  ع�ستار  وق��ن��اة  ال��ع��راق 
ال�سرقية عن  قناة  اإذ حتدث يف  ال�سرقية، 

االأب ان�ستا�س الكرملي.
ل���الأب بطر�س ح���ّداد م��ا ي��زي��د على  ���س��در 
وحتقيق  ت��رج��م��ة  ب���ني  ن��ت��اًج��ا  ال)40( 

وتاأليف، نذكر منها: 
باكورة   ( الكلداين  القّدا�س  اإىل  • املُر�سد 

اأعماله( 
ال�سارة  • الُب�سرى 

)ترجمة( ال�سغر  • التاريخ 
)ترجمة( • الفاتيكان 

الكني�سة  يف  الن�سائية  ال��ره��ب��ن��ي��ات   •
الكلدانية

الكلدانيات مرمي  بنات  • رهبانية 
الكلدانيات  الراهبات  • اأخواتكم 

• �سفحات نا�سعة) عن البطريرك �سيخو 
يف طبعتني 1972- 1980(

بالتعاون مع االأب فرن�سي�س  • املُعجزات 
املُخل�سي 

االأب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�سيح  ت��الم��ي��ذ   •
فرن�سي�س املُخل�سي 

االأب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رب��ي��ة  • ال�����س��الة 

فرن�سي�س املخل�سي)ترجمة(
ال�سريانية  امل��خ��ط��وط��ات  ف��ه��ار���س   •
الكلدانية  الرهبنة  خزانة  يف  والعربية 
جاك  امل����ط����ران(   ( االأب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اإ�سحق) جزئني(.
مبنا�سبة  )ُطبع  متى  بح�سب  ي�سوع   •
فرن�سي�س  ل�������الأب  االأرب������ع������ني  �����س����الة 

املُخل�سي(
اورها  ما  • دير 

املرميي وطبع بعدة طبعات يف  • ال�سهر 
العراق

عدة  ا  اأي�سً وطبع  االأقد�س  ي�سوع  • قلب 
طبعات يف العراق

طبعتني(.  ( ريتا  • قدي�سة 
احلري اإيليا  • مار 

وهو   ( ودي���ارات���ه���ا  ب��غ��دل��د  ك��ن��ائ�����س   •
بح�سب راأيي املتوا�سع من اأثمن موؤلفاته 
تاريخ  يف  مرجًعا  يعد  بحيث  التاريخية( 

كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث.
االأوىل)  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ي��وم��ي��ات   •

الطبعة االأوىل اأمريكا 1997(. 
• يوميات احلرب العاملية الثانية ) الطبعة 
بالتعاون مع  با�سرايف  الذي طبع  الثانية 
من�سورات  �سمن  النوفلي  حبيب  االأب 
 2003 الكلدانية(  كوركي�س  م��ار  كني�سة 
من  ج���زًءا  ن�سرت  ال��ك��ت��اب  م��وؤخ��رة  ويف 

ال�سرة الذاتية لالأب ُبطر�س.
حتقيق  البيعية)  االأخ���ب���ار  خمت�سر   •

ون�سر(. 
ال�سائح   ( العراق  اإىل  ديلالفالية  • رحلة 

العا�سق( ) ترجمة عن االإيطالية(.
له  ن�سرتها  الثانية  الطبعة  2000و   1 ط 
تثعنى  التي  العراقية  املوؤ�س�سات  اإح��دى 

بالرتاث �سنة 2004.
حتقيق(  ( الكلدانية  عقرة  • اإبر�سية 

)ترجمة( البطريركية  • املوؤ�س�سات 
يف  م��ق��االت   ( ال���رتاث  كتب  م��ن  • ِع��ر 
من  ع��رة  ب��اب  يف  امل�سيحي  الفكر  جملة 
كتاب  يف  ون�سرتها  ل��ه  جمعتها  االأم�����س. 
املتنبي  ���س��ارع  يف  طباعته  مت��ت  اأن  بعد 

.)2003
• وثائق اآل ر�سام ) من�سورات الرهبانية 
ال���ك���ل���دان���ي���ة، ك���ن���ت ق����د اأدخ���ل���ت���ه���ا على 
االأب  الطباعة  على  واأ���س��رف  الكوبيوتر 

�سامر �سوري�سوع الراهب(.
)من�سورات  االأول  ي��و���س��ف  ر  م���ا   •
�سامر  االأب  بجهود   ، الكلدانية  الرهبانية 

�سوري�سوع(.
الكرملي(  الراهب   ( �سب�ستياين  رحلة   •
على  واإ���س��رف��ت  ال��ك��ت��اب  ن�سدت  ق��د  كنت 
اأخراجه الفني وطبع يف مطبعة الديوان 

ببغداد.
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للفرن�سي  حلب  اإىل  بغداد  من  رحلة   •
رو�سّو 

اأودو  ريو�سف  ما  البطريرك  ر�سائل   •
الكلدانية  الرهبانية  من�سورات  )جزءين( 

بجهود االأب �سامر �سوري�سوع الراهب
بالبي البندقي  اجلوهري  • رحلة 

الكهنوتية  املدر�سة  ت��اري��خ  يف  ُن��ب��ذة   •
املعهد  م��ن�����س��ورات  رم���و  داود  ل��ل��خ��وري 

الكهنوتي بغداد 2002. )حتقيق(
) حتقيق  داود رمو  للخوري  • اخلواطر 

وتعليق(.
اأهتم رحمه الله بالتاريخ والرتاث الكن�سي 
واملحلي، فكان له مقاالت وبحوث ر�سينة 
املجالت  �سفحات  على  املجاالت  هذه  يف 

والن�سرات االآتية:
عربية • افاق 

امل�سيحي • الفكر 
حتريرها( اأع�ساء  اأحد   ( النهرين  • بني 

�سوريايا • قاال 
هيئة   ( العراقي  العلمي  املجمع  جملة   •

اللغة ال�سريانية(
ال�سرياين االحتاد  • جملة 

حتريرها( اأع�ساء  اأحد  امل�سرق)  • جنم 
حلب يف  الكلدانية  الطائفة  • جملة 

• املورد
الكلدان( )للرهبان  • ربنوثا 

ت�سدرها  كانت  التي  الكني�سة  ن�سرة   •
مطلع  يف  ال���ك���ل���دان���ي���ة  ال���ب���ط���ري���رك���ي���ة 

ال�ستينيات.
الر�سالة  ت�سدرها  ال��ت��ي   ( ال��ق��ي��ث��ارة   •

الكلدانية يف لندن(
خدمته  اأثناء  ا�س�سها   ( ال�سهيد  ن�سرة   •

يف كني�سة ال�سهيد مار بثيون.
الكلدان( لراهبات  العهد)  • ن�سرة 

�سلطانة  كني�سة   ( ال���وردي���ة  ن�����س��رة   •
الوردية(

امل�سارات • جملة 
من مقاالته الر�سينة: مواطن املخطوطات 
ال�سريانية يف العراق/ روفائيل مازجي/

معهد �سمعون ال�سفا الكهنوتي لبطريركية 
الكهنوتي/ امل��ع��ه��د  روؤ����س���اء  ال��ك��ل��دان/ 
خياط/ ي�سوع  عبد  جرجي�س  البطريرك 

القالية  الكلدانية/  البطريركية  اأر�سيف 
البطريرك  امل��و���س��ل/رح��ل��ة  يف  االأب��وي��ة 
/1869 �سنة  روم���ا  اإىل  اأودو  يو�سف 

املو�سل/تاريخ  يف  الكلدانية  املطبعة 
التقارب بني  الكلدان يف حلب/حماوالت 
واالأثورية/القالية  الكلدانية  الكني�ستني 

يو�سف  املو�سل/البطريرك  يف  االأبوية 
اأودو وو�سيته االأخرة/مذكرات بطريرك 
جديد/ اأخبار املعهد البطريركي على عهد 
البطريرك مار اإيليا عبو اليونان/ال�سائح 
العا�سق/االأب يو�سف َحّبي وداًعا/العفو 
اإىل  ترجع  التوبة)م�سرحية  اإىل  اأق���رب 
�سنة 1887م(/ اأوراق متناثرة يف خزانة 
العامرة/ا�سافة  الكلدانية  البطريركية 
اإىل ع��ره يف ب��اب ع��رة من االأم�����س يف 

جملة الفكر امل�سيحي.
ل��ه ُم�����س��ارك��ات ب��اأك��ر م��ن م��وؤمت��ر كن�سي 
اأر���س��ن  وم���ن  ودويل،  وع���رب���ي  حم��ل��ي 
موؤمتر  يف   1984 عام  �سارك  م�ساركاته، 
جامعة  هولندا  يف  ال�سريانية  للدرا�سات 
خرونكن، حيث ا�ستعر�س درا�سته لكتاب 

)خمت�سر االأخبار البيعيية(
هو  ن�سره  بحث  اخ��ر  اأن  للتاريخ  واأذك��ر 
اأ���س��درت��ه جم��ل��ة م�����س��ارات العدد  ال����ذي 
عددها  يف   2010 اخل��ام�����س  ال��ع��دد   ،14
العراق، وكان  امل�سيحية يف  اخلا�س عن 
بحثه حتت ت�سمية " م�سيحيو بغداد بني 
املا�سي واحلا�سر" واأظنه ا�ستعان كثًرا 

بكتابه كنائ�س بغداد ودياراتها.
كان رحمه الله يتقن ال�سريانية والعربية 
والالتينية  واالإي��ط��ال��ي��ة  واالإن��ك��ل��ي��زي��ة 

والفرن�سية ويعرف القليل عن االملانية.

قيد العمل
انه   2006 �سنة  اأخ��رين  قد  الفقيد  كان 
يو�سف  االأب  اأط��روح��ة  لرتجمة  ي�سعى 
ي��و���س��ف اودو  ال��ب��ط��ري��رك  ح��ب��ي ع���ن 

والق�سية امللبارية.
حوادث  ترجمة  يف  العمل  �سرع  واظنه 
من  تركيا  يف  االأوىل  العاملية  احل���رب 

الكلدانية اإىل العربية. 
كان  يديه  الراحل خمطوط بخط  ولالأب 
قد نوه عنه يف اأكر من مرة يف موؤلفاته 
من  املتخرجني  االآب��اء  بعنوان:" تراجم 

معهد �سمعون ال�سفا البطريركي". 
بتاأليف  العمل  يف  ا  اأي�سً �سرع  قد  وك��ان 

كتاب ديارات بغداد. 
باخلواطر  �سبيهة  يومية  م��ذك��رات  ول��ه 

للخوري داود رمو.
ح��ظ��ي مب��ن��زل��ة رف��ي��ع��ة يف االأو����س���اط 
الكن�سية واالجتماعية والعلمية، ومتتع 
وبني  املتنبي  �سارع  يف  ُميزة  مبكانة 
الباحثني واملوؤرخني العراقيني والعرب. 

اإىل مكتبات �سارع  كان من هواة الرتدد 
مع  عميقة  �سداقات  وجتمعه  املتنبي، 
دائًما  يلتقي  ،وك���ان  البلد  مثقفي  كبار 
التعريف  ع��ن  الغنية  املثنى  مكتبة  يف 
املقهى  ذلك  بندر  ال�ساه  وكذلك يف مقهى 
الذي يق�سده مثقفو بغداد غالًبا ما كنُت 
اأتوا�سل  االأماكن.كنت  تلك  اإىل  ارافقه 
للكني�سة  خدمتي  اإب��ان  الفقيد  االأب  مع 
الباحث  بوا�سطة  دم�سق  يف  الكلدانية 
ال�سديق  �سفاء(  )اأبو  ال�ساعور  يو�سف 
التقينا  فكلما  ال��ف��ق��ي��د،  ل����الأب  احل��م��ي��م 
حّداد؛  االأب  مع  للحديث  الهاتف  فتحنا 
ون�ستعلم  الذكريات  ن�سرتجع  كنا  حيث 
اأخبار بع�سنا البع�س واأتذكر حينما قال 

وطبعُت  حياتي  حلم  حققُت  يل:" عيني 
اخلواطر". 

واخر ر�سالة تلقيتها منه كنت قد �سمعتها 
اأ�ستاذنا اجلليل االأب يو�سف  �سفويا من 
هولندا،  اإىل  االخ��رة  زي��ارت��ه  يف  توما 
واأعتز بكل كلمة قالها بحقي االأب حّداد، 
�ساحب  فهو  بها.  اأفتخر  �سهادة  فكلماته 

ف�سل يف م�سرتي الكهنوتية والثقافية.
ب�سعة  قبل  منه  و�سلني  ���س��الم  واأخ���ر 
اأيهاب  االأب  �سديقنا  بوا�سطة  �سهور 

نافع.
العني  ق���ري���ر  وا����س���ت���اذي  اأب���ت���ي  ي���ا  من 
احلبيب،  اأبتي  يا  وداًعا  امل�سيح.  ب�سالم 
الكتب  اإىل  رج��ع��ن��ا  ك��ل��م��ا  ���س��ن��ت��ذك��رك 
ع�سارة  فيها  و�سعت  التي  واالأب��ح��اث 
فكرك ودرا�ستك وبحثك، و�سيظل اأخوتك 
يتذكرونك من  االأ�ساقفة  وال�سادة  الكهنة 
طالبك  ك��ل  و�سيظل  ال���رب،  م��ذب��ح  على 
موؤلفاتك  خ��الل  م��ن  يتذكرونك  وق��رائ��ك 
االإن�سانية.  وخدماتك  وكتبك  وكتاباتك 
االأعماق  يف  مغرو�سة  حمبتك  �ستبقى 
و�سيبقى  االأذه����ان،  يف  عالقة  وذك���راك 
عيني،  )هلو  املو�سلية  وكلماتك  �سوتك 
اأ�سلونك اأبوّي( جتلجل يف زوايا مكتبك 
يف كني�ستك يف بغداد، بل �سيبقى �سدا 
�سوتك و�سدى هذه الكلمات واثارك يف 
نفو�سنا، فنم قرير العني ب�سالم امل�سيح. 
اأحببتها  التي  م��رمي  اأمنا  �سالة  ولتكن 
كثًرا معك وهي تقودك مللكوت ال�سماء. 

اللهم اأمني واأمني.
�سكًرا يا رب على كل النعم التي اأعطيتها 
ل�سعبك وكني�ستك ب�سخ�س االأب بطر�س 

حّداد.

في الختام أقول لك يا أبتي 
تنطفى  اأن  اإىل  حياتي  يف  حًيا  �ستبقى 
البقاء  الأ�سمك  فقد حفرت  �سمعة حياتي، 
تركته  ملا  اخللود  ت�ستحق  واأنك  املجيد، 
وذكر  ونتاجات  واآث���ار  حمبة  من  بعدك 
اإذ  العظماء،  �سيمة  وهذه  وطيب.  ح�سن 
يرتكه  اأن  مبقدوره  الذي  العظيم  وحده 
له ال  اثر  يذكر وي�سكر. ومن ال  اآث��ر  بعد 

ي�ستحق اخللود.
الراحة االأبدية اأعطه يا رب  نورك الدائم 

لي�سرق عليه.

وداًعا اأيها االأب واالأ�ستاذ احلبيب.
تلميذك دوًما

البقاء بعد �سراع مع  اإىل دار  ببالغ االأ�سى واحلزن تلقيت فاجعة رحيل االأب الدكتور والبحاثة االأب بطر�س حّداد 
املر�س رقد على اأثره موؤخًرا يف اإحد م�ست�سفيات بغداد، اإىل اأن اأغم�س عينيه بكل هدوء و�سالم ع�سر يوم اجلمعة 

امل�سادف 2010/11/27.
ربطتني مع الفقيد عالقة اأبوية و�سداقة الر�سالة، فتتلمذت حتت يديه وتعلمت منه الكثري، فكان االأب واملر�سد واملعلم 
واالأ�ستاذ.. وراجع يل لغوًيا اأكرث من موؤلف، وو�سع ا�سمه الر�سني على بع�س مولفاتي التاريخية املتوا�سعة) الدار 
اودو(.  ريو�سف  ما  البطريرك  البطريركي،  الكهنوتي  املعهد  عن  /نبذة  ي�سوع  خطى  بغداد/على  يف  البطريركية 

ومنحني ثقة اال�سراف ومتابعة مراحل طباعة بع�س موؤلفاته. 
خدمُت مع االأب الراحل ب�سع �سنوات كطالب �سمنري يف كني�سة مار بثيون الكلدانية – البلديات، كما ع�ست وخدمت 

معه يف كني�سة �سلطانة الوردية ككاهن يف اأول كني�سة اأخدم فيها بعد اقتبايل نعمة الكهنوت. 
كان رحمه الله قد كلفني يف حال انطفاء �سمعته ومماته باأن اأكتب عنه واأن�سر اأ�ستغاالته وموؤلفاته، ووفاًء مني لهذا 
الرجل اجلليل اأن�سر عنه هذه ال�سطور علّي اأويف االأب الفقيد بع�س حقه. ) مالحظة: ُمعظم املعلومات الواردة يف هذه 
ال�سفحات هي نقاًل عن ل�سان االأب الراحل، و�سبق واأن ن�سرت جزًءا من �سريته يف موؤخرة كتاب "يوميات احلرب 

العاملية االأوىل" التي حققها �سنة 2003. وقد اأ�سفت ما عرفته �سخ�سًيا عن االأب د. ُبطر�س حّداد.

أذكر للتاريخ أن اخر بحث 
نشره هو الذي أصدرته 

مجلة مسارات العدد 14، 
العدد الخامس 2010 
في عددها الخاص عن 
المسيحية في العراق، 

وكان بحثه تحت تسمية 
" مسيحيو بغداد بين 

الماضي والحاضر" وأظنه 
استعان كثيًرا بكتابه 

كنائس بغداد ودياراتها.

ُعرف عن األب ُبطرس 
بمحبته وطيبة قلبه، 

كان رجل موقف، يتمتع 
بشخصية قوية وشجاعة، 

جريء المواقف، هادئ الطبع، 
خفيف الظل، صاحب طلة 

خفيفة، دمث األخالق، رجل 
ورع وتقي، خدم مذبح الرب 

بكل محبة وتفان رغم ما 
كان يعانيه من مرض السكر 

وعدم استطاعته من الوقوف 
طويال.

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم
العدد )1983( السنة الثامنة 

الخميس )9( كانون االول 2010
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بطرس حداد 
رجل التصانيف العراقية المتنوعة

بطرس حداد

األب يوسف جزراوي



غ

يبدو كاأن احللم الذي جاء مع االب بطر�س حداد قد نالت منه االمرا�س 
وثقافة اجلمود والكراهية التي انطلقت على حني غفلة لتوؤكد ان حقائق 
احلياة الت�سبه احالم الفال�سفة، عندما حل االب بطر�س يف  بغداد قادما  
اليها من املو�سل عام 1966، كان الرجل ذو املالمح الطفولية يحكي لكل 
من يقابله حكاية جده يو�سف الذي حول باحة الدير اىل مدر�سة جمعت 

بني امل�سيحيني وامل�سلمني.
يعطي  العجوز  الرجل  كان  فقد  االدي��ان،  يف  الاختالف  �سعارها  وك��ان   
الت�سامح ومع  والعلوم واالهم يف  القراءة   درو�سا يف  ال�سغار  لطلبته 
مرور الوقت حتول الدير اىل مدر�سة معرتف بها اطلق عليها ا�سم مدر�سة 
�سمعون ال�سفا وكانت من اوائل املدار�س يف العراق يرتدد عليها ابناء 

املو�سل بكل طوائفهم.  
ظلت روح املعرفة تالزم االب بطر�س حتى وهو يتقلد ارفع املنا�سب يف 
ان  االخرة  اللحظة  حتى  يتمنى  كان  املو�سل  فابن  الكلدانية،  الكني�سة 
فقر  طيب  اب  فيها  حكاية  للنا�س، مذكرات يحكي  يكتب �سرة حياته 
وقف يف وجه احلياة  مثل ال�سخر، واأم �سامتة مل تكن حتكي همومها اال 
جلارتها  امل�سلمة " ام هادي "، واما حكاية االبن فمن مدر�سة �سمعون  حيث 
تعلم خط اول احلروف،  اىل دير يف املو�سل، فاىل املعهد الكهنوتي،ثم 
اىل ايطاليا حيث يح�سل على �سهادة عليا يف الفل�سفة  "كانت يل وقفة مع 
�سحرالفل�سفة، وكنت امتنى لو تتاح يل الظروف الأكتب كتابا فل�سفيا عن 
فكرة التع�سب "ومثل كل مفكر كبر كان يدرك ان التع�سب م�ساألة خطرة 
ا�سبه باالفعى ذات الروؤو�س املتعددة ال ميكن الق�ساء عليها ب�سهولة، لذلك 
كان يدعو اىل تفكيكها فل�سفيا ويف العمق،وحيث كان املتع�سبون يبنون 
فل�سفتهم على فكرة انه ال يوجد اال دين واحد، �سحيح "هنا يكمن قانون 
التع�سب، اأو قل هذه هي الفتوى الدينية التي تخلع امل�سروعية االإلهية 
على قانون التع�سب، وبالتايل على ارتكاب املجازر الطائفية. اإذا مل ناأخذ 

هذه النقطة بعني االعتبار، فاإننا لن نفهم �سيئا ".
اتامل اليوم حياة وكتابات االب بطر�س حداد وا�ساأل هل كان الرجل يريد 
املت�سامح حيث  العراقي، حقيقة املجتمع   ان يدلنا على حقيقة االن�سان 

ت�سود تعددية االأديان واملذاهب املتعاي�سة ب�سالم؟! 
ال�سحية فقال مبت�سما  �ساألت االب بطر�س حداد عن حالته  قبل �سنوات 
االخر  الرمق  حتى  قلمي  ا�ستودع  ولن  وافكر،  اتاأمل  واكتب،  " امر�س 
املحبني واملريدين،  تتبع  واتتبعه  االب بطر�س  اقراأ �سحوات  " وبقيت 
اتتبع افكارا وروؤى ارتبطت  مبدى اجلذرية التي مار�س  بها دوره يف 
احلياة العامة والثقافية، فاكت�سفت مدى االثر العميق الذي ا�ستطاع ان 
يحفره يف جمرى احلياة، وقدرته على خلخلة الثوابت اجلامدة وزعزعة 

االفكار ال�سائدة.
من  اأكر  �سفحات  على  الر�سينة  املقاالت  من  الكثر  بطر�س  االأب  ن�سر 
 )40( ال�  مايقارب  لغات. وله  )15( جملة ون�سرة حملية وعاملية وبعدة 
موؤلفًا بني تاأليف واعداد وترجمة وحتقيق. وكلها كتب تدل على غرها 
من الكتب، والتي يتج�سد بها امل�سروع الثقايف املتكامل لبطر�س حداد، 
الت�سامح   " معنى  تاأكيد  عن  يكف  مل  ال��ذي  واملفكر  واالن�سان  اال�ستاذ 
دالة على اجنازه  ا�سبحت عالمة  التي  كتاباته   " يف معظم  والتاأ�سيل 
يف  الالئق  مو�سعه  يف  ت�سعه  التي  باملكانة   لال�سف  ين�سف  مل  ال��ذي 
يدفعنا  عنا،  وغيابه  بفقده،  �سعورنا  ولعل  احلديث،  الفكري  تاريخنا 
نحن حمبيه اىل ان ننجز ماتقاع�سنا عن اجنازه طوال حياته احلافلة، 
فوق  القفز  من  وال�سوؤال، والي�سرتيح  الكتابة  كان اليكف عن  رمبا النه 
اال�سواك ويبذل من اجلهد املتجدد ماكان يدفعنا اىل االنتظار املرتقب ملا 
يقول، وهاهوقال كلمته االخرة مبوته، تاركا ايانا يف ح�سرة اجنازه 
ا�سافته  وم��دى  ثرائه  عن  والك�سف  قراءته  اىل  يدعونا  ال��ذي  اخلا�س 
مو�سع  يف  و�سيظل  كان  ال��ذي  جيله  البناء  العام  االجن��از  يف  النوعية 

ال�سدارة بينهم.

أحالم بطرس حداد 
علي حسين 


