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 (1978/  21)العدد  نيالثا يلئو نماع فوسيك طرير الب
 األب د. يوسف حبي

 

 المصادر والمراجع

. القس )المطران( سليمان صائغ، فرائض الخضوع البنوي لغبطة السيد الجليل والراعي االثيل يوسف 1
، مجلة 1930تموز سنة  13عمانوئيل الثاني بطريرك بابل على الكلدان في فرصة يوبيله الذهبي الكهنوتي في 

 .412 – 340، عدد خاص، صفحاته 1930تموز  25، 7، العدد 2النجم، السنة 

يوسف عمانوئيل الثاني  عبد االحد متي الرئيس، كتاب الدرة النفيسة وفقيد الوطن والكنيسة غبطة مار. 2
 ص.  37، 1947بطريرك بابل على الكلدان، الموصل )مطبعة محفوظ( 

 مخطوطة. –. حياة البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني، للخوري داود رمو 3

دانية في امامة مار عمانوئيل الثاني البطريرك، الباب الحادي . االب توما حنونا، في أخبار الطائفة الكل4
والعشرون، ذيل على كتاب ذخيرة االذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان، تأليف االب بطرس نصري. 

 مخطوط. 

 )الطبعة الثالثة(.   1977. د . فاضل حسين، مشكلة الموصل، بغداد 5

 .14السنة  1806، العدد 1947موز ت 27االحد  –الموصل  –. جريدة 6

 انتخابه بطريرًكا 

بطريرك بابل على الكلدان هو لقب الرئيس األعلى لجميع الكلدان في العالم، كما إنه الرئيس المسيحي األعلى 
في العراق، بصفته بطريرك الطائفة الكبرى في البلد. سكن بطريرك الكلدان في الموصل في العصور المتأخرة، وهو 

 في العاصمة بغداد. 1960منذ سنة  يسكن

تشرين الثاني  6وحتى  1894تشرين االول  28لم تدم بطريركية مارعبديشوع خياط إال خمس سنوات، من 
. أقيم بعد وفاته مدبًرا بطريركًيا مار يوسف خياط المعاون البطريركي في الموصل. وبسبب البرد واالمطار 1899

. فاجتمع المطارين ايليا ملوس مطران 1900ب بطريرك جديد إلى صيف تأخر موعد اجتماع األساقفة النتخا
ماردين، ويعقوب اوراهم مطران الجزيرة، وعمانوئيل توما مطران سعرد، وسليمان الصباغ مطران آمد، ويوحنا سحار 

ركي. مطران العمادية، وتوما اودو مطران اورميه، وطيمثاوس مقدسي مطران زاخو، ويوسف خياط المعاون البطري
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ولم يتخلف عن االجتماع سوى كوركيس كوكا مطران سنا، واسحق خودا بش مطران سلماس. جرى االنتخاب في 
منه، وقد اتخذ  24، في كنيسة الشهيدة مسكنته في الموصل. واحتفل بالرسامة البطريركية في 1900تموز  9

 ن.مطران سعرد المنتخب اسم: مار يوسف عمانوئيل بطريرك بابل على الكلدا

، أما البراءة السلطانية أو الفرمان فقد صدر في شباط 1900كانون االول  17و 16تم التثبيت الروماني في 
1901. 

 قبل البطريركية 

. درس مبادئ القراءة والكتابة وأصول 1852هو يوسف بن توما بن دانيال. ولد في القوش، وتعمد في شهر آب 
ًعا بالدروس الدينية والطقوس الكنسية والصالة، فكان ان أختير من جملة الدين في مدرسة كنيسة القرية، وأظهر ول

إلى بيروت وروما لمتابعة دروسهم في المعاهد الدينية  1868الشبان الذين أخذهم البطريرك يوسف اودو عام 
ثم في بيروت.  العليا. وكان الشاب يوسف توما من الذين أكملوا دروسهم في مدرسة اآلباء اليسوعيين في غزير أواًل،

تموز بوضع يد البطريرك ايليا عبو اليونان. وكان  10، حيث رسم كاهًنا في 1879وعاد إلى وطنه العراق عام 
 يجيد اللغات العربية والسريانية والفرنسية.

مدرسة  اتخذه البطريرك ايليا عبو اليونان كاتًما ألسراره، ثم راعًيا لخورنة الشهيدة مسكنته، كما عهد إليه أمر فتح
للصبيان لتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وأصول الدين، ووكل إليه بعد فترة وجيزة أمر تدبير المعهد الكهنوتي الذي 

 كان قد أسسه الشماس روفائيل المازجي وبقي مغلًقا ردًحا وجيًزا من الزمن.

م أسراره، وكان قد رسمه خورًيا سافر البطريرك ايليا عبو اليونان إلى روما، فاستصحب معه كات 1891وفي عام 
قبل عام. وعندما عرض البطريرك على قداسة البابا حاجة طائفته إلى اساقفة، أشار عليه البابا اختيار كاتم اسراره 

متخًذا اسم المطران يوسف عمانوئيل. ورحل  1892تموز  24مطراًنا على سعرد. فرسم في كاتدرائية مسكنته في 
آنذاك محاطة بشتى الصعوبات والمضايقات. إال ان عزمه لم يثبط، بل بنى كنيسة على إلى ابرشيته التي كانت 

اسم العائلة المقدسة، وفتح عدة مدارس لتربية الصغار وتعليمهم، واختار رجاالً رسمهم كهنة الدارة الكنائس والمدارس، 
 سلفنا.وكان يزور رعيته باستمرار مدة ثمان سنوات حتى تم انتخابه بطريرًكا، كما ا

 الراعي الغيور 

بعد ان جرى انتخابه بطريرًكا، شمر مار يوسف عمانوئيل الثاني عن ساعد الجد، فزار جماعته في الموصل 
لتفقد احوال المؤمنين رعاياه، ثم إلى الشام وتركيا حتى وصل االستانة  1902واطرافها، وسافر إلى بغداد في ربيع 

الحميد، في اليوم التالي وأكرمه، وأنعم عليه بالوسام العثماني االول وبثالثين ايار، فاستقبله السلطان عبد  29في 
 وساًما لحاشيته.
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حزيران وصل البطريرك ميناء نابولي. وفي روما زار قداسة البابا الون الثالث عشر، واستحصل منه  17وفي 
 ، ويعقوب منا على وان.تثبيت ثالثة أساقفة هم: أدي شير على سعرد، واسطيفان جبري كمعاون بطريركي

وطلب البطريرك من البابا رسالة خطية منه إلى السلطان، فرح بها جًدا وأكرم البطريرك بمدالية ذهبية، كما 
خصص له راتًبا شهرًيا، وأمر بصرف نفقات سفره. فاشترى البطريرك داًرا لوكيله في االستانة وأقام فيه مصلى 

ى الشرق قد زار أشهر عواصم الغرب، ولقي من قبل رؤساء الدول كل للجماعة. وكان البطريرك قبل عودته إل
 االكرام والتقدير.

، وحضي بمثابة السلطان، ودعي 1909وعاود البطريرك الكرة فزار االستانة من جديد اثر اعالن الدستور عام 
حل إلى روما وغيرها إلى العشاء مساء العاشر من تموز، فألقى خطاًبا خّص فيه الموصل وبغداد بذكر خاص، ثم ر 

 من العواصم االوربية، وعاد إلى وطنه وشعبه ليعمل بكل غيرة واخالص. 

وهبت عاصفة هوجاء على البالد وإذ اشتعلت الحرب في كل مكان، أودت بحياة األلوف من الناس، وتفشت 
البطالة والمجاعة، ففتح الراعي قلبه ويده لرعاياه، ولكل من كان يقصده، فذاد عن الكثيرين، ونشف دموع أرامل 

 يميز بين مسيحي ومسلم، إنسان وإنسان. وايتام، وأشبع جياعى وأروى عطشى، وكسا عراة، وأوى مشردين، دون أن 

وعلى اثر توقف الرسالة الدومنيكية، قبل على عاتقه تالميذ معهد ماريوحنا الحبيب والراهبات الدومنيكيات. 
وعرفت الدار البطريركية في زمانه انها ملجئ كبير ال يرد سائاًل، حتى انه اضطر إلى بيع االثاث النفيس واالواني 

 ة ليطعم المحتاجين.الكنسية الثمين

وبعد ان حطت الحرب العالمية االولى أوزارها، شرع الراعي الهمام بزيارة رعياه في كل مكان، بدًءا من الموصل، 
فبغداد، والعمارة، والبصرة، واالهواز، فالشام وبيروت. وسافر إلى روما حيث قابل قداسة البابا بندكتس الخامس 

رحل إلى باريس وبروكسل ولندن وقابل رؤساء الوزراء، وتمكن من استحصال  عشر وكردينال المجتمع الشرقي، ثم
 مساعدات جمة لمتضرري الحرب. وعاد إلى بالده ليواصل عطاءه وسهره.

 المواطن المخلص 

على غرار أسالفه، كان البطريرك يوسف عمانوئيل وطنًيا صميًما، متعلًقا بأرضه، مثمًنا ما قام عليها من 
لذا نراه يقف إلى جانب قضية العرب في أعقاب الحرب العالمية االولى، كما انه عّبر في أكثر  حضارات عظيمة.

من مناسبة عن تمسكه الشديد بالعراق وبحدوده المشروعة، السيما إبان قيام الحكم الوطني في العراق، فكان من 
ماهير المحتشدة في دار البطريركية االوائل الذين بايعوا فيصل االول ملًكا على العراق بخطاب ألقاه وسط الج

 الكلدانية في بغداد، ثم في كنيسة أم االحزان، فحذا حذوه رؤساء الطوائف المسيحية اآلخرون.

على اثر اشتداد حركة استقالل العرب في الحرب العالمية االولى، نفى االتراك ثمانين من وجهاء بغداد إسالًما 
ان وصل المنفيون الموصل إال واستنجدوا بالبطريرك يوسف عمانوئيل. تدخل ومسيحيين ويهوًدا إلى االناضول. وما 
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في أمرهم وقابل الوالي )حيدر بك(، فتمكن بكياسته من إقناعه إلبقاء هؤالء الوطنيين في الموصل أياًما ما فكان له 
موصل لمحاربة ذلك. وفي تلك االيام صادف مجيء )فون درغولج( قائد جيش األتراك األعلى في الكوت إلى ال

البريطانيين، فدعا البطريرك كاًل من هذا القائد والوالي )حيدر بك( إلى حفلة شاي شائقة أقامها لهما فحضرا. فاغتنم 
السيد يوسف عمانوئيل هذه الفرصة فتداول مع القائد حول قضية المنفيين وحصل على العفو عنهم، فعادوا إلى 

 27، وجريدة الموصل، 20لسامية والمجازفة )كتاب الدرة النفيسة، ص بغداد شاكرين غبطته على هذه العاطفة ا
( برقيات رؤساء 1925شباط  3(. ونشرت جريدة العالم العربي )عدد 123(. )مشكلة الموصل، ص1947تموز 

الطوائف المسيحية إلى قداسة البابا وكرادلة لندن وبروكسل وفيينا وبودابست وباريس، يحتجون فيها على مطالب 
تراك الالشعبية، ويستنجدون بهم لدى عصبة األمم لصيانة والية الموصل ضمن العراق. ورفع البطريرك تقريًرا اال

 إلى رئيس اللجنة االممية اليدولر، الموفدة الستفتاء اهالي الموصل، يعرب فيه عن رأي طائفته بضمها. 

يا ضم الوالية اليها. يكتب الدكتور فاضل وتجلت وطنية البطريرك خاصة إبان إثارة مشكلة الموصل ومحاولة ترك
حسين بأن المسيحيين أيدوا والية الموصل إلى العراق، وذلك على الرغم من تحيز الكولونيل تيلكي إلى جانب 

 االتراك واستيائه منه. 

د ووشى به حاسدوه فحصل سوء تفاهم بين البطريرك وبين الكولونيل ليجمن، فأمر األخير بنفيه إلى بغداد. وق
 حدثنا أحد الرواة الثقة قال:

لم يوافق البطريرك عمانوئيل على الخطط االستعمارية التي كان االنكليز يرسمونها للعراق، فنفاه الكولونيل 
ليجمن إلى بغداد وأكرهه على اإلقامة الجبرية فيها . فخرج المودعون، من مسيحيين ومسلمين، يودعونه حتى 

بط وأربعة جنود من الهنود. فرجاه أحد االصدقاء المسلمين المتحمسين ان )البو سيف(، وكان في حراسته ضا
يسمح لهم بقتل الجنود والهرب به إلى مكان أمين فأجابه البطريرك: ال تفعل يا صديقي فأنا ساكون في بغداد 

 معززًا مكرًما بين أفراد جماعتي وأصدقائي، وسأعود إليكم بعد أيام قليلة إن شاء هللا.

لكولونيل ليجمن أوشى به بعض الحسودين كذًبا وبهتاًنا، وحدث سوء تفاهم بين البطريرك والكولونيل في زمن ا
ليجمن الذي أمر بنفيه إلى بغداد بصورة محقرة، ولكن السر ويلسون الحاكم السياسي االعلى علم بصدق 

إلى البصرة لتفقد شؤون  البطريرك وإخالصه وقدم له التعويضات الالزمة ووضع تحت تصرفه يخته الذي أوصله
 رعيته الكلدان هناك.

  1947تموز  27جريدة الموصل، 

ونظًرا العتراضات تركيا شكلت عصبة األمم لجنة قوامها رئيس وزراء المجر السابق بول تلكي ووزير السويد 
اشرة مع المفوض في بوخارست واي اف فرسن والعقيد البلجيكي المتقاعد أ. بولس، فأجرت اللجنة اتصاالت مب

االهالي وممثلي الفئات والطوائف. وعندما طلبت رأي البطريرك الكلداني، انتدب مار يوسف عمانوئيل الثاني معاونه 
البطريركي المطران يوسف غنيمة، فحضر هذا االجتماع الخطير الذي عقد في الموصل وحضره الوجهاء واألعيان 
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وقد اختير المطران غنيمة للتكلم بالفرنسية باسم الجميع. ونحن  لإلدالء برأيهم في الموضوع أمام اللجنة المكلفة.
 ننقل هنا ترجمة الخطاب، كما أفادنا بها القس ميخائيل عزيزة:

إن رؤساء األديان من إسالم ومسيحيين، لهم الشرف ان يرحبوا بقدوم لجنة الهيئة األممية إلى حاضرتهم، 
 وأن يخصوهم بوافر االحترام. 

أ بهذا االعتبار: إن الهيئة األممية، وهي اليوم أعدل مؤسسة إنسانية في العالم، قد أولتكم يروق لنا ان نبد
ثقتها أيها السادة، فوجب علينا والحالة هذه ان نحيي باحترام أشخاصكم الكريمة، وأن تقوي آمالنا واثقين بأن 

 قضيتنا الشرعية والحيوية مودوعة الى أيد صالحة.

األعيان في الموصل ومجاوراتها، نحن أحق بالتعبير عن رغائب المدينة وجماهير بصفتنا رؤساء األديان و 
 االهالي، وعن آرائهم وميولهم الصميمة.

إن هذه الجماهير أيها السادة تطالب بحقها في الحياة، والحياة بكل حصر معناها هي حق طبيعي لكل فرد 
ا متمتعة باحترام معتقداتها وتقاليدها وعوائدها الخاصة. ان يتنعم به. تطالب جماهير االهالي أن تحيا بكامل حريته

وبكلمة واحدة، ان تتمتع بقوميتها العربية الناجزة االستقالل. ولدى المقابلة بين الماضي والحاضر، يحصل 
االقتناع عند جماهير أهالي الموصل ومجاوراتها: إن هذه الحياة القومية ال تتوفر لهم إال إذا كانت الموصل 

 مة موحدة مع الحكومة العربية العراقية.مضمو 

وإذ نحن واثقون من مشروعية حقوقنا، نتقدم بأسم جميع مواطنينا مطالبين عدالة العالم المتمدن والهيئة 
األممية التي تمثلونها أيها السادة بحق الحياة، متأكدين بأن هذا المطلب المشروع يبلغ هدفه العاجل. ويأمل ان 

ولى إحقاق هذا الحق وتراعي الرغائب الراسخة التي عّبر عنها أهالي الموصل ومجاوراتها لجنتكم المحترمة تت
 بهذه الكلمة.أختم صارًخا من أعماق النفس: فلتحيا العدالة.

ويذكر انه لما أنهى المعاون البطريركي كلمته، تقدم رئيس اللجنة مصافًحا وقائاًل: لقد سمعنا منكم ما كفانا تنويًرا 
 ع.في الموضو 

وبعد ان ألحقت أضرار جسيمة في خمسة عشر قرية كلدانية من قضاء زاخو، ذهبت اللجنة لالطالع على 
االوضاع، ولما عادت إلى الموصل، قال رئيسها للبطريرك يوسف عمانوئيل: )إن طائفتك المهاجرة من تركيا كسرت 

قى جزًءا غير منفصل عن العراق( )كتاب قلبي، وهؤالء المنكوبون هم الذين ربحوا قضية الموصل التي يجب ان تب
 (.22الدرة النفيسة، ص 

وشارك البطريرك يوسف عمانوئيل في الحياة الوطنية فكان عضًوا في مجلس األعيان حتى وفاته. وخّصه الملك 
يا. فيصل األول بالتقدير واالكرام وشهيرة هي زيارة الملك له في مصيفه في دير مار اوراها بالقرب من قرية باطنا

 وخدم البطريرك وطنه بكل اخالص معرًفا به في أسفاره إلى العواصم االوربية فاستحق الثناء واألوسمة.
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 أواخر أيامه

عجز البطريرك يوسف عمانوئيل في أواخر أيامه عن القيام بأعباء البطريركية الكلدانية العديدة ومتطلباتها 
 المختلفة، وذلك نظًرا لكبر سنه.

يسمح له باالستعفاء، كما لم يكن له مجلس يضم معاونين يؤازرونه في إداء مهامه الجسيمة، ولم يكن الزمن ل
فوكل األمر إلى أفراد معينين، أهمهم الخوري داود رمو. فضعفت االدارة في السنوات األخيرة من بطريركيته، وشلت 

فرغ للصالة والزهد. وكان يقضي فصل نوًعا حركة البنيان والتجدد. وانزوى البطريرك في قاليته كراهب متوحد، وت
 الصيف عادة في دير مار اوراها بعد ان رممه وجعله صالًحا لسكناه وسكنى حاشيته القليلة. 

وأضفت الشيخوخة عليه مهابة واجالاًل، وكان الجميع يحترمونه كأب كبير. وتدهورت صحته في األشهر 
تموز من السنة المذكورة عن عمر  21في في الموصل ، فتو 1947األخيرة، فلم يتمكن من مقاومة حر صيف سنة 

ناهز الستة والتسعين عاًما. وأقيمت له مراسيم دفن رسمية صباح اليوم التالي بحضور متصرف اللواء ممثاًل عن 
الحكومة وبمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية في الموصل، ووجوه المسلمين في البلد، وعدد غفير من المطارين 

رهبان ولفيف الشعب. وأقيمت له حفلة تأبين شارك فيها خطباء الموصل وادباءها من مسلمين ومسيحيين، والكهنة وال
 ونشرت ذلك جريدة الموصل، في العدد المذكور.

لم يكن البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني عالًما بل كان إدارًيا كبيًرا، وهو يستحق التقدير على األعمال التي 
عدة كنائس وتشييد غيرها في أماكن عديدة، وإقامة الكثير من المدارس أو تمويل غيرها في انجزها، ومنها تجديد 

، وكتاب الدرة النفيسة، ص 402 – 400و 395 – 393المدن والقرى )انظر: فرائض... للمطران صائغ، ص 
14 – 17.) 

 وكم رغائب كم شوق وكم امل            للشعب يرجو فبات القلب مهبطها          

 كم مكرمات شذيات الروائح من           تلك الفعال التي ذاعت مفاخرها         

 .342من قصيدة للمطران صائغ في مدح البطريرك، ص 


