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 (1978/  23-22)العدد  1878 – 1841 اودو فوسيك طرير الب
 األب د. يوسف حبي

 

والعطاء، كما تخللت العشرين قرًنا فترات  باألمجادالكلدانية( تاريًخا مليًئا  –عرفت كنيسة المشرق )اآلثورية 
انحطاط وانقسامات وضعف، فقد نمت في بالدنا منذ القرن االول للميالد، وانتشرت حتى قبرص والصين ومنغوليا 

 قيمة. بإنتاجاتيها رجال دين وعلم وأدب نفحوا الحضارات وتركيا، وقام ف

ومن بين رجالها العظام البطريرك يوسف اودو، الذي حاول جهده صّد تيار التغرب الذي كانت كنيسته الكلدانية، 
 ككنائس شرقية أخرى، تنساق وراءه صاغرة أو مكرهة، فنجح تارًة وفشل طوًرا، وترك لنا أمثولة حياة يجدر بنا ان

 نحيي ذاكرها، بعد مائة عام على وفاته، لكي نستقي منها عبًرا مفيدة.

 في دير الربان هرمزد

)نعتمد في تدبيج هذه الفذلكة على مصادر أصيلة ووثائق شتى جمعناها ودرسناها بعناء، كانت حصيلتها 
ا والمجمع الشرقي في روما ، وهي معززة بوثائق مجمع البروباغند1966أطروحة الدكتوراه في القانون الكنسي عام 

 وبطريركية الكلدان ودير السيدة، عالوة على مراجع عديدة أخرى(.

وكان أبوه شماًسا، مزارًعا، ويزاول  1790ولد يوسف بن هرمز من آل اودو في ألقوش في شهر آذار سنة 
كهنة وشمامسة القوش،  الطب الشعبي، واسم أمه شموني. بعد ان درس مبادئ السريانية الشرقية )الكلدانية( على

انضم إلى الرهبان االوائل الذين بعثوا الحياة من جديد في دير الربان هرمزد، ثم في اديرة اخرة، بهمة االنبا جبرائيل 
، أي ست سنوات بعد تجديد الرهبنة الهرمزدية 1814(. وقد كان دخول يوسف إلى الدير عام 1832-1775دنبو )

 الكلدانية.

وكان الشاب يوسف متوقد الذهن، شديد العزم، مندفًعا بحماس إلى كل ما يستفيد منه لعمل الخير. فأولع 
بالمطالعة، وباستنساخ الكتب، عالوة على الصالة واالشغال اليدوية. لذا رشحه رئيسه للكهنوت، وقد كانت الكنيسة 

هو وسبعة رهبان آخرين، من  1822آذار  25ي في بالدنا بأمس الحاجة إلى كهنة مثقفين فضالء، فرسم كاهًنا ف
 يد مار أوغسطين هندي مطران ديار بكر والنائب البطريركي على الكلدان.

وكان الكهنة الجدد يتوزعون أيام األحاد واألعياد على القرى المجاورة للدير فيقومون بالوعظ واالرشاد والمراسيم 
 الدينية.
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 االسقف 

كبير، فقد كان بتجديده للرهبنة يبغي تجديد الطائفة والكنيسة، وقناعته: انه البد من كان األنبا دنبو ذا طموح 
تحقيق تغيير جذري في الجهاز االداري، مع محاولة رفع المستوى الثقافي للمؤمنين. لذا نراه يلح على الوكيل 

ن بين كهنته الرهبان أساقفة البطريركي القس كوركيس يوحانا االلقوشي، وعلى المطران هندي المذكور، ان يقيما م
 لالبرشيات الشاغرة.

، بينما جرت رسامة مار يوسف أودو في 1824وكان له ما أراد، فارتسم مار باسيليوس ومار لورنسيوس سنة 
، لكن هؤالء الغيارى ارتكبوا خطًأ قانونًيا برسامة أودو على الموصل، ألن مار يوحنان هرمزد كان 1825آذار  25

 .1812مطران الشرعي على أبرشية الموصل، ولو انه كان مبطاًل من ممارسة صالحياته منذ عام ال يزال هو ال

وال يسعنا الولوج في تفاصيل األحداث التي ابتليت بها الطائفة في تلك الفترة العصيبة، إذ يطول بنا األمر كثيًرا، 
كفي االشارة هنا إلى شخصية مار يوحنان . ت1972وقد أوضحنا جّل أسبابها في بحث سابق، نشرناه بالفرنسية عام 

هرمزد وانتسابه إلى العائلة االبوية، أو البطريركية الوراثية، وإلى الدور الذي سيلعبه مطران الالتين على بغداد 
والقاصد الرسولي بطرس كوبري. فسيقف إلى جانب مار يوحنان وبينما سيقف بالجانب اآلخر الرهبان ومطارنتهم، 

ار أودو، وقد شاءت الصدف ان تجعل منه خصًما لمار هرمزد، يتنازعان االبرشية الواحدة، وتنقسم وفي مقدمتهم م
الطائفة بذلك إلى حزبين: حناني نسبة إلى مار يوحنان، ويوسفي نسبًة إلى مار يوسف. بينما يبذل المطران الالتيني 

ًكا على الكلدان، بحجة أنه وريث العائلة جهده الستحصال الحل لمار هرمزد وتنصيبه على الموصل، ال بل وبطرير 
، ويقدم تقريرين 1827األبوية. ويحاول الحزب اآلخر إحباط هذا المسمى، فيقصد االنبا دنبو روما في صيف 

 اضافيين عن الوضع إلى مجمع البروباغندا، تدعمهما رسائل عديدة ليبعث بها األساقفة والكهنة وجماهير الكلدان.

ضع االنقسام الحاصل في الطائفة الكلدانية واعتقادها حتى آنذاك بوجود بطريركيتين وتضطر روما، إزاء و 
)بطريركية بابل وبطريركية ديار بكر(، إلى اتخاذ اجراء يمحو الشق رسمًيا، فتحل مار يوحنان هرمزد، وتعيينه 

ئل. وتأخر تثبيت . وكان مار اوغسطين هندي قد توفي قبل أشهر قال1827بطريرًكا على الكلدان، منذ صيف 
القرار بسبب التشكيات التي كانت تنهال على المجمع من كل حدب وصوب، حتى صدر االعتراف الرسمي بمار 

. ويحمل األنبا دنبو قرارات روما إلى الطائفة، وبضمنها وجوب رعاية البطريرك 1830تموز  3هرمزد بطريرًكا في 
ار أودو مطراًنا على العمادية. فتتم المصالحة بين الفريقين الجديد للرهبان، وتسليمه أمالك الدير، وتعيين م

 المتخاصمين في ألقوش على يد القس اندراوس ابن القس يوسف رسول المونسنيور كوبري.

ولكن سرعان ما يأخذ مار هرمزد في خلق عراقيل تمنع مار أودو من استالم ابرشيته الجديدة، ويوشي به لدى 
سجن لمطالبة الوالي إياه بغرامة خيالية. ويعود مار أودو فينتقم من خصمه على يد الوالي، فيدخل مار يوسف ال

والي الموصل. وتسود الفوضى في صفوف الجماعة. ويمضي مار يوحنا إلى أبعد من ذلك، فيوعز إلى ابن اخيه 
 من أودو، وسيدوم منصور بالذهاب إلى بطريرك النساطرة وقبول الرسامة من يده لكي يتولى أبرشية العمادية بدالً 
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الصراع بين مار أودو وبين المطران الجديد مار ايليا زمًنا طوياًل، وأبرشية العمادية يومذاك من أكبر االبرشيات، 
 بعد أبرشية الموصل، تضم عقرة وزاخو وقراهما. 

االسقفين . فيتسلم البطريركية أحد 1838ولن يخلو الجو ألودو إال بوفاة البطريرك يوحنان هرمزد في صيف 
الذين سعى المونسنيور قريوش، القاصد الجديد، برسامتهما لتحقيق مأربه: تعيينه مطراًنا على الالتين وقاصًدا رسولًيا 
لبالد ما بين النهرين. والبطريرك الجديد هو مار نيقالوس زيا )زيما( برياقو )دي جاكوبي( من أهالي خوسراوة وتلميذ 

 البروباغندا.

نيسان فانصرف  27ًنا بطريركًيا مع حق الخالفة في الفترة السابقة وجرى تثبيته بطريركا في كان قد تعين معاو 
مار أودو إلى العمل الراعوي في أبرشيته، بمهمة ال تعرف الكلل ونشاط عظيم، يساعد المعوزين، وقد كانوا كثيرين 

ماعية واالقتصادية في البالد، كما كان يومذاك بسبب الحروب واالوبئة والمجاعات المتفشية، وتدهور الحالة االجت
يعمر الكنائس المتهدمة، ويعلم الصغار والكبار مبادئ القراءة والكتابة وأصول الدين. وقد امتدحته روما على غيرته 

 ورشحته للبطريركية عماًل بخالصة التقارير التي كانت ترفع إليها عنه.

 أول سنوات بطريركيته

 13بطريرًكا في  باألجماعن منصب البطريركية. تعين مار أودو وانتخبه األساقفة استقالة مار نيقالوس م إثر
، فازدادت مسؤوليته اضعاًفا، اذ غدا رئيًسا أعلى على الكلدان. 1847منه وفق التقويم المعدل(  26كانون االول )

يا وايران، قد أنهكتهم ظروف والكلدان يومذاك ال يتجاوزون الثالثين الًفا. منتشرون خاصة في العراق وتركيا وسور 
مؤلفة وعوامل طبيعية قاسية، وأوضاع البالد عهدذاك متلبسة بالكثير من التعاسة والتخلف، مع بوادر إصالحية 

 مختلفة. ألغراضفي شتى الميادين يقوم بها بعض المواطنين المخلصين وتساهم في قسم منها جهات أجنبية 

ت في ظروف غامضة سببت لمار أودو متاعب جديدة، إذ عارضه كهنة وكانت استقالة البطريرك السابق قد جر 
كنيسة مار اشعيا، يعاضدهم المسيو كريستيان رسام نائب القنصل البريطاني، حتى انجلت االمور أخيًرا، فجرت 

يار أ 15والشعب في كنيسة الطهرة، في  للبطريرك الجديد حفلة تنصيب شيقة، حضرها المطارين والمسؤولين
عندئذ شمر مار أودو عن ساعد الجّد في بناء طائفته محاواًل استرجاع كيان وتثبيت مكانة جعالها ان  .1849

 تتبوأ يوًما أكبر المراكز بين كنائس العالم طًرا.

ولكن ما لبثت ان حالت دون تحقيق األماني بالشكل المتوخى قضية أثارت ناًرا كانت دفينة، وكشفت عن تباين 
والغربية، هي القضية الملبارية، التي أنهكت قوى البطريرك يوسف أودو وأضاعت الكثير من  العقليتين الشرقية

 جهده جزاًفا.

ويطيل بنا األمر إن شئنا التفاصيل، وقد نشرنا شيًئا من ذلك في مقاالت سابقة بالعربية واالنكليزية. نكتفي 
لبارين الكلدان )السوريايي( عن جسم كنيستهم بالقول هنا: إن روما حاولت، منذ القرن السادس عشر، اقتطاع الم
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األم )كنيسة المشرق(، بحجة النسطرة والتخلف من جهة، وبسبب النزعة االستعمارية النامية يومذاك في األوساط 
 الغربية من جهة أخرى.

وبين وقد استمرت عالقات هامشية رسمية بين كلدان بالد ما بين النهرين )بابل، الموصل، ديار بكر، فارس( 
كلدان الملبار، بحصر الرسامات االسقفية والكهنوتية عادة ضمن صالحيات بطريرك كنيسة المشرق. وقد تعقدت 
العالقات عقيب تدخل المرسلين الالتين والحكام البرتغاليين في شؤون الملباريين، مع مطالبة هؤالء بحق االحتفاظ 

بيجان نائًبا رسولًيا لهم في عهد مار يوحنان هرمزد لكننا بطقسهم وعوائدهم، فتم مثاًل تعيين مطران سلماس واذر 
نلقى روما تصر على بتر العالقة القائمة بين بطريركية بابل والملبار في عهد مار أودو. فينجم عن ذلك مشاكل 

 وخالف.

، تحمل األولى 1849تموز  28بعد سفر طويل وصلت ليد مار أودو رسالتان كتبهما الملباريون الهنود في 
عنوان سلفه البطريرك نيقالوس والثانية موجهة إلى جماهير الكلدان. وفي الرسالتين يطلب الملباريون مطراًنا من 
طقسهم الكلداني ألنهم بدون راٍع. وقد أرفقوا بالرسالتين رسالة توصية من مطران السريان االرثوذكس قورلس يوقاقيم. 

يتصرف يومذاك على هواه، فآتاه جواب متأخر مفاده ان القضية فكتب مار أودو بذلك إلى روما، النه لم يشأ ان 
قد أحيلت للدرس، فكتب إلى الملباريين ان يتريثوا، غير ان المرسلين الالتين الذين في الملبار راحوا يتهددون 

 بالحرمات كل من يطل بابقاء العالقة مع بطريركية المشرق.

 مجمع طائفي ومشاريع

ًيا، فكر المونسنيور بالنشيه بعقد مجمع طائفي للكلدان لتثبيت الكثير من القوانين منذ ان تعين قاصًدا رسول
. وقد جرى انعقاده في دير 1736واالنظمة المستقاة من الكنيسة الالتينية، على غرار ما تم في جبل لبنان سنة 

دشتو وكتوال ودينطالي بحضور البطريرك والقاصد والمطارين اسمر و  1853حزيران  23وحتى  7الربان هرمزد من 
وتدول ودوشو وهندي. ولن تستعجل روما في دراسة المقرران، كما ان البطريرك سيعدل بعد حين عن طلب تثبيت 
هذا المجمع، بل سيرفضه، بعد ان تتأزم القضية الملبارية، وقد كان هذا المجمع خطوة واسعة في طريق تغرب 

 الكلدان عن أصالتهم الشرقية.

ون فيكتبون إلى البطريرك وروما، ويوفدون أخيًرا القس انطوان توتينات بمعية آخر واكليريكي، يعود الملباري
وهدفهم الحصول على مطران كلداني يدبرهم بداًل من المطران الالتيني. إال ان مسعاهم يفشل بسبب التقارير التي 

 يرفعها ضدهم النائب الرسولي الملبار برنردينوس وجماعته الالتين.

، 1849الرغم من انشغال مار أودو بالقضية الملبارية، نراه يهتم بشؤون طائفته، فيعمر كنيسة تلكيف  وعلى
، 1851، ويجعل من كنيسة مسكنته الصغيرة كاتدرائية عظيمة سنة 1850وكنيسة مار بيثون في الموصل سنة 

د يقوم خالله بتشييد كنيسة ومدرسة ويقوم بتجديد كنيسة الطهرة ودير مار ايليا. ويقضي ردًحا من الزمن في بغدا
، ويساعد في ترميم كنائس باطنايا وباقوفا والقوش، ويوسع الدار البطريركية في الموصل 1855لجماعته سنة 

 وداري سكناه وسكنى الكهنة في ألقوش وتلكيف.
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 تأزم القضية الملبارية

ملبارًيا، فيجمع اقليروس الموصل واألنبا كاهًنا  31رسائل جديدة موقعة من قبل  1856يستلم البطريرك في آب 
اليشاع ورئيس الرهبنة والقاصد بالنشيه ورئيس الدومنيكيين ماركي، فيرتأون إرسال طلب إلى روما لترخيص 
البطريرك برسامة مطران كلداني للملبار. وكان قد استلم زمام مجمع البروباغندا بعد وفاة الكردينال فرنسوني، 

ية روما ولليتنة، كالبابا بيوس التاسع المالك عهدذاك، هو الكردينال الكسندر برنابو، وهو كردينال متزمت بمركز 
الذي سيكون المسبب األكبر في تأزم العالقات بين الكلدان وبين روما. فال غرابة ان يصدق الكردينال برنابو تقارير 

وتقارير الكلدان العراقيين. لذا نرى المجمع يلوم  المرسلين الالتين الذين في الملبار ويكذب تقارير الملباريين أنفسهم
البطريرك أودو على رعايته للقس انطونيوس وللشبان الهنود الذين أتى بهم إلى الموصل لكي يتعلموا اللغة الطقسية 

 والمراسيم الكلدانية ويرتسموا كهنة وشمامسة لخدمة أبناء جنسهم.

حقوق رئاسته على الملبار، تاريًخا وشرًعا، هو القس جرجس خياط ويقيض هللا لمار أودو شخًصا عالًما يدعم 
الذي درس في روما وعاد حديًثا إلى الوطن بعد حصوله على مرتبة علمية عالية فيتخذه البطريرك كاتًما ألسراره، 

 ، فتهتم روما للقضية وتستعد لمجابهتها بشكل جدي.1858نيسان  21ويضع مذكرة عن الملبار تحمل تاريخ 

، واستالم المونسنيور هينري 1857بتغيير المرسلين الدومنيكيين في الموصل من ايطاليين إلى فرنسيين، سنة و 
امانتون مهام القصادة، تتوتر العالقات بين البطريركية وبين الرسالة الدومنيكية، ال سيما اثر محاولة تحقيق مشروع 

مقااًل في مجلة المشرق ضم أهم الوثائق التي  1966معهد كهنوتي في دير مار كوركيس. وكنت قد نشرت عام 
 تخص هذه القضية. 

ويحاول البطريرك في هذه الفترة ان ال يتدخل في شؤون الملباريين لكي يفسح المجال لروما المتحان القضية، 
له غير ان الموضوع كان قد اصبح حديث المجتمعات، ويلقى الشبان الملباريون رعاية نائب القنصل البريطاني 

فيضطر مار اودو إلى طلب رأي المطارين المتخرجين من البروباغندا وهم دينطالي وهندي وبرتتر. وللغرض عينه 
سافر البطريرك إلى ديار بكر اجتمع باألساقفة المذكورين كما وبالمطرانين دشتو واسمر، وعاد معهم إلى الموصل، 

المذكورين باالضافة إلى رئيس الرهبان وعدد من ، ضم 1860ايلول  12فعقد اجتماًعا في كنيسة مسكنته في 
الكهنة والوجوه، وأسفر االجتماع عن انتخاب خياط مطراًنا للعمادية وروكس خنجر خان للبصرة )فرات نيسان( مع 
مهمة زائر للملبار. وتفيدنا الوثائق هنا بحادثة غريبة هي تبادل رسائل شكلية بين البطريرك وبين القاصد امانتون، 

عن تجرأ األخير على إنزال الحرمات بكل من يسافر إلى الملبار واعتبار اعمال االجتماع باطلة والمطالبة  تسفر
بفعل خضوع لروما. وسوف تلوم روما ممثلها على تصرفه هذا، بينما نلقى االب بيسون، رئيس الدومنيكيين يحاول 

 انقاذ الموقف بتقريب وجهات النظر.

 السفر إلى روما 

لتهدئة الخواطر وتالفي المشاكل يدعو المجمع البطريرك إلى روما، فيفرح الكلدان، بينما يشعر القاصد كمحاولة 
والمرسلون الالتين ان روما لم تعد تتتفهمهم، فيوفدون االب ليجييه الدومنيكي ليشرح وجهة نظرهم. يصل مار أودو 
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اول الكردينال برنابو رئيس مجمع البروباغندا . يرافقه المطران دينطالي، وهناك يح1861تموز  31إلى روما في 
تسوية األمور وفًقا لنزعته الرومانية، فيجري مباحثات مطولة مع المطران دينطالي ومع البطريرك نفسه، تسفر عن 

رسائل: األول إلى المطران روكس يأمره بترك الملبار والعودة إلى العراق، والثانية  3اضطرار البطريرك إلى تدبيج 
المطران برتتر يوعز إليه بمغادرة الموصل وااللتحاق بأبرشيته سعرد، والثالثة إلى القس لويس شوريز يلزمه فيها إلى 

بترك بغداد، ويظن المجمع انه قد قضى بذلك على مسببي الشغب والقالقل. بعد انجاز الرسائل وتوقيعها استقبل 
انه برفقة الكاردينال رئيس المجمع وسكرتيره والمترجم أيلول، البطريرك ومطر  14البابا بيوس التاسع، في صبيحة 

محاسب، وقد كانت مقابلة اعتذار، بعدها وجه البطريرك رسالة عامة إلى جماهير الكلدان، شرح فيها االمور التي 
كانت غامضة قبل ان يكشف له عنها المجمع. وبعد زيارة ثانية للبابا، غادر مار يوسف روما في  –كما سماها  –

كانون األول. وقد القاه المتحمسون للقضية  2تشرين األول ووصل إلى الموصل، عن طريق دياربكر، في  20
الملبارية ببرودة وامتعاض، والذ البطريرك بالصمت مدة من الزمن، وانصرف إلى فض مشاكل طائفية متعددة. كما 

كلدانية في كنيسة شمعون الصفا  شجع الشماس مازجي في مشاريعه وأهمها إنشاء معهد كهنوتي وتأسيس مطبعة
 والدور المجاورة التي اشتراها.

 تمسك بالتقليد 

تردد مار أودو كثيرا قبل األخذ بالتقويم الغريغوري الجديد الذي شاءت روما تعميمه على الكنيسة الكاثوليكية 
امر روما، مظهًرا ذلك في أكثر جمعاء. وحاول دائًما اإلبقاء على التقاليد القديمة، بالرغم من انصياعه الكبير ألو 

من مناسبة، كما في الخالف الذي حصل بينه وبين المرسلين الدومنيكيين، أو بينه وبين مطران زاخو. وسيقف وقفة 
عنيدة أمام محاولة البروباغندا فرض تشريع التيني على كنيسته، وعلى سائر الشرقيين، بشأن انتخاب األساقفة. 

تشريع الجديد على االرمن، وأرادت تعميمه رويًدا رويًدا على سائر الكنائس الشرقية وقد كانت روما قد فرضت ال
 االخرى.

، ورأى الكرادلة المجتمعون عدم 1865أما بشأن القضية الملبارية، فإن المجمع الروماني درسها أخيًرا في آذار 
جديدة يبين فيها عالقة كرسيه  استساغة مد صالحية البطريرك الكلداني على الملبار. فيعد مار أودو مذكرة

 بالملباريين شرًعا وتاريًخا، مع ضرورة اإلبقاء على ذلك.

وتتعقد األمور بعد وفاة المطران دينطالي في روما، وكان قد قصدها لحضور احتفاالت الذكرى المئوية الثامنة 
ة الشاغرة ديار بكر، عشرة على استشهاد الرسولين بطرس وبولس، وسعي البطريرك النتخاب مطران لألبرشي

وألبرشية ماردين، فتصده روما عن إتمام مسعاه متوخية تنفيذ التشريع الجديد. وستستمر القضية معلقة حتى سفر 
 البطريرك إلى روما لحضور جلسات المجمع الفاتيكاني االول.

 دفاع عن االصالة الشرقية 

هو المجمع الفاتيكاني األول. وكاد مار أودو ان  ألسباب عدة دعا البابا بيوس التاسع إلى عقد مجمع مسكوني،
يمتنع عن حضور جلساته لعدم رضوخه ألوامر روما برسامة فرسو وعطار مطرانين لديار بكر وماردين. غير ان 
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تأكيدات المجمع بالعدول عن مطالبته بذلك، جعلته يواصل سفره فيصل إلى روما، ويفاجأ هناك بوجوب االمتثال 
برسامة مرشحي روما، فينصاع مكرًها ويقوم بالرسامة بعد ان يرفض األساقفة الكلدان الحاضرون  لألوامر القاضية

. بلغ توتر األعصاب أوّجه، وشعر الشرقيون بخطر 1970كانون الثاني  30استقالته. وقد جرت حفلة الرسامة في 
ة بما في ذلك جميع المعارضين القضاء على حقوق كنائسهم، فنشأ تقارب بينهم وبين مؤيدي الالمركزية الكنيس

للعصمة البابوية من أساقفة فرنسيين وألمان وغيرهم، فقد اعتبر هؤالء جميًعا قضية العصمة استالًبا لحقوق االساقفة 
ومحاولة لجعل كل السلطات بيد خليفة بطرس، ويسجل مار أودو كلمة شهيرة يلقيها أحد المطارين الفرنسيين في 

ن جلسات المجمع، يؤكد فيها على وجوب الحفاظ على اختالف الطقوس وتعدد االنظمة الجلسة السادسة عشرة م
والتشريعات الكنسية، ويخص بالذكر تقاليد الشرقيين التي تعود بأصلها إلى العهد الرسولي. وقد نقلنا نص الخطاب 

 ((.1970) 9، السنة 4ونشرناه في مجلة الوحدة )العدد 

 أواخر سنيه

الوطن دون ان يوقع على العصمة. وتحاول البروباغندا بشتى الطرق إستمالة البطريرك  يعود مار أودو إلى
، وبعد 1872حزيران  20الكلداني، حتى تنجح في ذلك مهمة المونسنيور فنتشولي الذي يصل إلى الموصل في 

ة، يستحصل من ان يعطي ضمانات لمار أودو بشأن الملبار والحفاظ على الحقوق البطريركية والتقاليد الشرقي
تموز. غير ان سوء التفاهم كان ال يزال قائًما  20البطريرك قبوله بالعصمة وتوقيعه عليها في رسالة مؤرخة في 

بين الطرفين، فروما تريد خضوًعا غير مشروط البتة. والبطريرك يعتبر حًقا مشروًعا له رفض التغييرات التي تريد 
حقه على الملبار. والطائفة مقسومة إلى شطرين: شطر يؤيد روما روما ادخالها على نظم كنيسته، ويطالب ب

والمرسلين، وآخر يؤيد البطريرك )البوال والبردي أو الياسي والندايي(. لذا نرى المجمع يفكر في أمر الخالفة 
لسائرين البطريركية، سيما وأن اودو قد طعن في السن، وتالفًيا للمشاكل التي قد تنجم عن انتخاب أحد االساقفة ا

في ركاب البطريرك. بينما يقوم البطريرك، من الجهة األخرى، برسامة مطرانين جديدين دون التقيد بنظام انتخابات 
االساقفة المستحدث. ويمضي أبعد من ذلك، فيقرر إرسال المطران ملوس إلى الملبار فتتهدد روما للحرم كل 

، يعلن فيها 1875شباط  20شهيرة إلى البابا مؤرخة في  االشخاص الذين ينفذون أوامره، ويكون رد أودو رسالة
 عن عدم قبوله بادخال أي تغيير على نظم كنيسته، ويدافع عن حقوق بطريركيته بشدة، ويرسم مطرانين جديدين.

ويضطر مجمع البروباغندا إلى عقد جلسة طارئة في شهر آب، ويوقع البابا بيوس التاسع على أكثر من رسالة 
 ى البطريرك، ويذهب إلى تهديده بالحرم الكبير.يبعث بها إل

إذ يرى البطريرك الشيخ أن االمور قد وصلت حًدا ال يطاق تجاوزه، يرضخ لألوامر، خشية ان يخسر مؤيديه 
من جهة، وإيماًنا منه بوجوب الرضوخ أواًل لرأس الكنيسة الكاثوليكية في قضايا مثل هذه. فيستدعي المطرانين: ايليا 

. وتخفف روما من جانبها بعض 1877آذار  1وب اوراها، من الملبار، ويوقع على رسالة خضوع في ملوس ويعق
التشريعات المقررة كما كانت قد فعلت سابقا لألرمن. وفي نيسان يبعث مار أودو برسالة تهنئة إلى البابا بيوس 

 التاسع بفرصة يوبيله الذهبي األسقفي، فيأتيه منه جواب لطيف.
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سنه طال البطريرك بمعاون أختاره برضا األساقفة، هو المطران بطرس برتتر، إال ان هذا اعتذر  ونظًرا لكبر
بسبب ضعف قواه، فتعين المطران عطار بدياًل عنه. وكانت صحة البطريرك في تدهور يوًما بعد يوم، السيما منذ 

إن كنت قد صنعت شًرا إلى  ، جاء فيها : "...1878آذار  23. وكتب مار أودو وصيته في 1878أواسط آذار 
 أحد، فإني لم أصنعه عن تعمد... جميع ممتلكاتي لخلفي... أريد ان ُأدفن في كنيسة مسكنته أو دير السيدة". 

في القالية البطريركية في الموصل، ودفن في دير السيدة بين اخوته  1878آذار  29وتوفي مار أودو في 
 جيبة.وأخبار ع ةأشفيالرهبان. وتنسب إليه عدة 

 شخص عظيم 

لم يولد مار يوسف أودو عظيًما، لكنه أصبح كذلك بفضل استفادته من التجارب القاسية التي مر بها والظروف 
الصعبة التي القاها طيلة حياته وإبان رئاسته البطريركية خاصة بفترة أربت على الثالثين عاًما. ولم يولد عالًما 

والقانون، ولكنه تدرج في هذه المعارف، وساعده في ذلك اشخاص أفاضل  كبيًرا وال متضلًعا بالتاريخ والالهوت
اتخذهم معاونين، تدفعه إلى ذلك اصالته الشرقية التي تربى عليها في مسقط رأسه وفي الدير، كما ساهمت كثيًرا 

منذ القرن  في صقل شخصيته حياة التقي والجد التي نشأ عليها في الرهبنة، فكان من ألمع بطاركة كنيسة المشرق 
 الرابع عشر وحتى القرن العشرين، ويمكننا اعتباره من الوجوه الكنسية البارزة في القرن التاسع عشر.

وليس سهاًل ان يتقلد شخص رئاسة كنيسة كانت فيما مضى منتشرة في بلدان عديدة، مؤمنوها يعدون بالماليين، 
مصنفات علمائها وادبائها تغني المكتبات وتغذي الناس، ثم وأبرشياتها أكثر من مائتين، دياراتها ومدارسها شهيرة، و 

أمست محصورة ضمن أرض صغيرة، ال يتجاوز اتباعها األلوف، واالنقسامات قد انهكت قواها، ال تجدي كثيًرا 
محاوالت القيام بنهضة شاملة وتجديد جذري. وتصطدم محاولة النهوض بهذه الكنيسة، التي حمل رايتها عالًيا 

ومعاونوه، بتباين عقليتين: الشرقية والغربية تامة، أساسية وشكلية، بينما تنطلق الشرقية من استقاللية كل  البطريرك
كنيسة تنطلق الغربية من مركزية ووجوب توحيد النظم والتشريعات لضمان وحدة مع االحتفاظ بالخصائص التراثية 

 والتقاليد والقوانين والطقوس الخاصة.

ترة صعبة، سواء من ناحية الحكم واالدارة كما ومن ناحية الوضع االقتصادي والثقافي وقد كان كل ذلك في ف
 في البلد فال عجب ان تكون مهمة البطريرك أودو صعبة ونجاحه فيها غير مضمون. 

وهو ككل اداري قدير وحازم، وككل مصلح وفاعل خير، تتضارب اآلراء حوله، يساعد على ذلك الجهل المتفشي 
الكثيرة، غير اننا، من مجمل االحداث واالوضاع ملزمون بتثمين شخصية مار أودو في ذكراه المئوية والحزازات 

 االولى، ونعد بايفائه بعض حقه بنشر مجلد يضم تفاصيل حياته واعماله ونخبة من رسائله، قريبا، إن شاء هللا.

 أهم الوثائق والمراجع 

 .1878روما وحتى  كتابات ورسائل مجمعي البروباغندا والشرقي في
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