
اث الموصلي االستاذ ازهر العبيدي
 حوار مع مؤرخ التر

ي مجال تدوين التاري    خ الشفوي
 
 وتجربتة الرائدة ف

ين ي القرن العشر
 
 لالرس الموصلية ف

 

نت محرر صفحة تراثيات  اجرى الحوار عتر شبكة االنتر

***** 

ي  مجال تدوين التاري    خ 
 
نت ان نتناول واحدة من التجارب  الناجحة  ف ِريِه عتر شبكة االنتر

ْ
ج
ُ
ي  مع اول لقاء ن

يسعدن 

ي حملته من بيت اىل
ي بذلك رحلة مؤرخ تراث الموصل النر

 بيت ومن شصيية اىل اررى، واتيل يهاا الشفوي، ونعن 

ين  ِ الموصل ابان القرن العشر
رسر
ُ
 بنااره ، بحثا عن معلومات عن  أ

ُ
ه
ُ
ْيل
َ
  ...وراللاا،  ل

 

 انه االستاذ ازهر العبيدي الذي كان لنا معه هذا الحوار

* 

    ما هي الجذور االوىل البتداء يكرة توثهق تاري    خ االرس الموصلية

ي القر 
 
ين  لديكم ؟ف ن العشر  

ة من أسماء األرس ووجاائاا وبصاصة بعد     ولدت هذه الفكرة منذ أكتر من رمسة أعوام عندما تجمعت لدّي كميات كبتر

ي السابقة عن  ي من كتنر
ة الباب الجديد)و( جادة باب لكش)انتاان 

ّ
ي الموصل)و( أسماء وألقاب موصلية)و( محل

 
، (العبيد ف

 عن األرس الموصلية ، كما  يأصبحت هذه المعلومات
ً
 متكامال

ً
بحاجة إىل التنسهق واإلضايات القليلة لكي تيبح موضوعا

ي وصل أرحامنا ومعرية أقاربنا 
 
ة تعهننا ف كوا لنا وثائق وأسماء كثتر

ي أقول دائما أن أجدادنا األوائل لم يتر
ك !! أن  يلماذا ال نتر

ي ستر  
داد حجماا وعددها سنة بعد أررى ؟؟ ونحف  لسأرس أسسابام نحن ألوالدنا وأحفادنا مثل هذه المعلومات النر

ة بسبب يقدان  ة إىل أرس صغتر وتماسكام وصلة الرحم بينام ماما طال الزمان، يقد تفككت العديد من األرس الكبتر

ذه صلة ربطام وهي أسماء أجدادهم األوائل، لذلك يالكثتر من األرس ال تحف  سوى أسماء عدد قليل من األجداد، وه

داد عددهم جيل بعد جيل   .الموسوعة ستؤمن حف  أسماء األجداد الذين ستر 

 

ين     يفام من عنوان الموسوعة اناا معنية باالرس الموصلية رالل القرن العشر

ين وبعده ؟  يماذا عن امتدادات هذه االرس قبل القرن العشر

ي سكنت مدينة الموصل القديمة
ي سكناا حنر     يتم توثهق أسماء األرس النر

 
ين وما قبله و استمرت ف ضمن القرن العشر

ين   .القرن الحادي والعشر



اثية من  ي الموصلي يقد ركزت عل   تدوين كل ما يصص الشصييات التر اث الشعنر
ولما كنت وما أزال من الماتمير  بالتر

ات ورؤساء األصناف والفتّوات وأصحاب المان والحرف القديمة، وكذلك
ّ
ي الحروب  األغوات والبك

 
من المشاركير  ف

( الشواف)وثورة الموصل  1491وحرب يلسطير  وحركة مايس ( السفر برلك)القديمة مثل الحرب العالمية األوىل 

 عن توثهق 1494
ً
ي يضال

اثية من أبنية وأسواق ورانات ومقاهي وحمامات ودور العرض السينمان  ، وأبرزت المعالم التر

ورييت لكّل . من ضمنام النساء الفاضالت من المعلمات والطبيبات والمثقفاتأسماء المثقفير  والموظفير  كاية و 

ة  ة ( 11-9)أرسة كبتر أسطر من الورق( 9-3)أسطر ولكّل أرسة صغتر  A9  لكي أؤمن العدالة بير  األرس ولكي تضم

 الموسوعة أكتر عدد منام وتظار بحجم معقول

 

ي ارتيار 
 
ي اعتمدتموها ف

هذه األرس ؟   ما هي األسس النر  

اب آررون من قبل بل التوثهق يشمل جمهع األرس المعروية والغتر معروية 
ّ
ليس هناك ارتيار لسأرس كما عمل كت

ة واسم الجد والوجااء األموات واألحياء  ة وحنر المااجرة، وتشمل المعلومات عل اللقب والعشتر ة والكبتر واليغتر

نا القدماء امتانوا قبل اليناعة الزراعة وتربية األغنام والجمال والصهول ومانام، وقد تبير  كما هو معروف أن أجداد

ي حير  مارس 
 
ها، ف از والهوزبكي وغتر

ّ
ي والقز ار والشكرجر

ّ
از والعط

ار والتر ّ
ّ
والتجارة ومارسوا الحياكة والحرف اليدوية كاليف

والضابط والمعلم والمدرس واألستاذ  األبناء الوظائف الحكومية والمان الميكانيكية والعلمية مثل الطبيب والموظف

ي التعليم منذ القرون السابقة،  
 
 عن علماء الدين الذين كان لام الفضل األول ف

ً
ها يضال الجامعي والماندس والمحامي وغتر

قت أسماءهم ضمن أرسهم الكريمة
ّ
  .كّل هؤالء وث

 

ا من ميادر معلوماتكم تعتمد الرواية الش أرجو أن تحدثنا عن . فوية ، وهو أمر بالغ اليعوبة   من الواضح أن جانبا كبتر

 تجربتك وأنت تجمع هذه الروايات ؟

ي الكتب التاريصية 
 
ي السابقة واألعالم وكذلك ما كتب عن األرس واألعالم ف

   بدأت عملي بجمع أسماء األرس من مؤلفانر

 من تدقهق هذه المعل
ّ
ومات من األرس نفساا إذ وجدت يهاا القديمة والحديثة وموسوعات األعالم كاية، وكان البد

 من المعلومات، وشكلت 
ّ
ي هي بحاجة للتغهتر والتيحهح واإلضاية لاا مما سىه عنه أو استجد

الكثتر من المعلومات النر

 عل 
ً
ا  كبتر

ً
ي الظروف الجوية المصتلفة والظروف األمنية السيئة عبئا

 
ت العمل للوجااء ولبهوتام ف

ّ
هذه الزيارات لمحال

ي التعرف عل أصدقاء جدد وأناس  رجل بعم
 
ة ف ي هذه الزيارات متعة كبتر

 
ي أجد ف

ر تجاوز العقد السادس، ومع هذا يإن 

 
ً
ي وسائل اإلعالم دون أن أعريام شصييا

 
ي المدينة أو أشاهد صورهم ف

 
  .كنت أشاهدهم ف

 



 

 حوار مع االستاذ الدكتور هاشم المالح والسيد عبد المحسن المالح

ي جمع المعلومات  الصاصة بالموسوعة؟   إىل أي م
 
دى وجدتم تجاوبا من الناس ف  

ون  ي راجعتاا، وقدم ىلي الكثتر
حيب الذي ال حدود له من جمهع األرس والشصييات النر    لقد وجدت التجاوب الكبتر والتر

 
ّ
ي يمتلكوناا ويهاا أسسابام وأسماء أجدادهم دون تحف

ن ما يديعام لذلك ما والحمد هلل أ. منام الوثائق القديمة النر

ي دون مقابل مادي
ي اعتمدت يهاا الدقة واليدق وردمة أبناء مديننر

ي السابقة النر
ي عدد . يعريوه عن كتابانر

كما ساعدن 

ي الحيول عل المعلومات من أصدقائام وسسبائام وسأقدم الشكر لام ضمن صفحات 
 
من األصدقاء األياضل ف

ة من المثقفير  مع وقد أضطر لذكر أسماء الممتنعير  . الموسوعة
ّ
ة لكي ال أنتقد لعدم ذكرهم وهم قل ي اليفحة األرتر

 
 ف

 األسف

 

 نقاش حول االسساب مع بعض رجال الموصل

ي حوار عن موسوعة االرس الموصلية
 
ي يضائية الحضارة ف

 
ي ف

 مع السيد يارس الحمدان 

نت   نجد أنكم تطلبون بير  حير  وآرر المعلومات بوساطة اإل  نتر  

 نرجو بيان مدى استفادتكم من هذه الوسيلة للحيول عل المعلومات ؟



 

نت وصفحات  ي شبكة اإلنتر
و( بيت الموصل)والمواقع الموصلية مثل ( الفيس بوك)   لقد أيادتن   

بير  من جمهع أنحاء العا( ملتقر أبناء الموصل)و( البيت الموصلي )  
ة من اإلروة المغتر لم باالتيال مع أعداد كبتر

ومعظمام من المثقفير  والنصب العلمية المااجرة، وحيلت منام عل معلومات دقيقة عن أرسهم وتاريصاا ووجوهاا 

ها، ولام   من غتر
مع مانام ودرجاتام العلمية، ومن المؤكد أن هذه النصب المثقفة لدياا المعلومات الدقيقة أكتر

ر للباحث. شكري وتقديري الكبتر 
ّ
نت توي ي مواقع  إن ردمة اإلنتر

 
الكثتر مما هو بحاجة له من الكتب البعيدة عنه ف

بير  أينما وجدوا الذين يتجاوبون بكّل رحابة صدر عدا 
المكتبات، وتؤمن له االتيال بكل الشصييات المااجرة والمغتر

  .القليل الذين قد ال يستصدمون هذه الصدمة باستمرار

 

ي التعامل مع ما حيلتم
 
عليه من معلومات شفوية وبما    ما هو مناجكم النقدي ف  

ب مناا عل االقل ؟  يوصل إىل الحقيقة التاريصية أو يقتر

 وما قبلاا أقل دقة بسبب البعد 
ً
ين دقيقة جدا    أستطهع القول أن معظم المعلومات الشفوية الصاصة بالقرن العشر

ي إىل الكثتر من التمحيص والمقارنة والتدقهق وهو ما ساي
، واحتاجت من  ي

ي للموسوعة ، ولم تصل الزمن 
ي مقدمنر

 
يله ف

من األرطاء ومبالغات البعض، عل سبيل المثال وجدت عدة أرس تدعي بأن أحد أيرادها هو الذي عتر نار دجلة ووضع 

ة بأن أجدادهم وزعوا . م1493الفارسي عند حياره للموصل عام ( نادر شاه)الصنجر تحت مصدة  عت مجموعة كبتر
ّ
واد

ات  ي ذلك عملية معقدة من النقد جرحا الطعام أثناء يتر
، وقد اقتض  من  ي

ي العاد العثمان 
 
ت بالمدينة ف

ّ
ي حل

المجاعة النر

ي لم ادرر 
ي انن  ي تمكنت دوما من الوصول الهاا ولكن حسنر

ي محاولة للبحث عن الحقيقة دون ان ادعي انن 
 
وتعديال ف

ي وا
ي ذلك مجتاد يان اصبت يذلك يسعدن 

 
ي البحث والتنقيب وانا ف

 
ي من وسعا ف ي اتطلع دوما اىل غتر

ن ارطأت يانن 

  . الباحثير  االياضل يالحقيقة هدينا وهي وحدها ما نتوج  

 

ي النية أن توثق الموسوعة بيور األشصاص واألماكن ؟
 
    هل ف

كنت أتمن  ذلك ولكن من اليعوبة بمكان جمع وسشر اآلالف من صور األعالم ...    ليس كل ما يتمناه المرء يدركه 

ي السابق، ياليور الصاصة واأل
 
ي سشر اليور الواضحة كما ف

 
ة ف  أن وسائل الطبع الحديثة تفتقر إىل الصتر

ً
ماكن، يضال

نت تشّوه وال تظار واضحة عند طبعاا نت تظار اليور . باالنتر لقد كانت وسائل الطبع قبل انتشار الحاسوب واإلنتر

ي  ي كتانر
 
، أما اآلن ييقولون أن قّوة اليورة المأروذة ( وصل أيام زمانالم)عند الطباعة عل أوضح ما يكون كما ظارت ف

اء   من الصتر
ً
ي كتاب، وهذه الحالة يجب أن تعالج ينيا

 
نت ضعيفة وال يمكن أن تظار واضحة عند طبعاا ف من اإلنتر

  .المعنهير  

 

ي كل أرسة دون اإلناث؟
 
 كيف تنظرون إىل  اقتيار الموسوعة عل الذكور ف

ي ت
 
دوين كتب األسساب واألرس ذكرت أسماء العديد من النساء الفضليات من أوائل المعلمات والمدرسات    ألول مرة ف

  
ً
والمديرات والطبيبات والماندسات والمحاميات مما يظار دور المرأة الموصلية منذ أمد بعيد، وقد الحظت تجاوبا



ي هذا االتجاه لدى عدد كبتر من األرس الذين التقهتام وإحجا
 
 ف
ً
ا ي . ما من أرس قليلةكبتر

وتوصلت إىل بعض الصهوط النر

ي إىل أرسة 
ي ( أبو جاسم لر)سوف توصلن 

ي العاد العثمان 
 
ي عندما حاول تسجيل أسماء النساء ف

الذي ثار ضد الواىلي العثمان 

 األرتر 

 

ي ( جاسم لر ) اما وانك ذكرت 
 
ت نحو المراة ف الوقت الحاض  واظنه كان يلف  هكذا ان نظرة أهاىلي الموصل تغتر

 عن األرس األررى من لدياا موظفات أو أديبات أو تدريسيات أو طبيبات أو محاميات 
ً
ي األرس المثقفة يضال

 
وبصاصة ف

  .وقد جئت عل أسماء ومان العديدات منان ضمن الموسوعة وبموايقتان أو بموايقة كبار األرسة

 

موسوعة تظار عالقات المياهرة بير  األرس؟    أال ترون أن ثمة حاجة ماسة إىل التوسع مستقبال نحو   

جمير  لسأعالم ومن هذه 
   نعم قلت أن هذه الموسوعة ستكون األساس لدراسات أررى للباحثير  والدارسير  والمتر

ي 
 
الدراسات إظاار عالقات المياهرة بير  األرس وهذا الموضوع يجر إىل رسم شبكات متدارلة من العالقات تجد ف

مدينة الموصل يرتبطون معظمام إن لم أقل جميعام برابطة النسب مع بعضام والمثل الموصلي  ناايتاا أن أهاىلي 

ير  ورجال (. أهل الموصل عّمك رالك)القديم يقول 
ّ
كما أن باإلمكان معرية األعداد التقريبية ألساتذة الجامعات والمرب

  .ف اليدوية بمساعدة الحاسوبالدين والضباط والتجار والموظفير  والماندسير  والمحامير  وأرباب الحر 

 

    منر نتوقع أن تيدر الموسوعة ؟

ي نااية هذا العام وأكون بذلك قد شملت ما يقرب من 
 
من األرس بالنشر إذ تشتر آرر % 49أتوقع إكمال عملي بعون هللا ف

جمة لسأستاذ صالح سليم علي عن الرحالة 
ي بأن عدد األرس ا( جون ييليب نهومان)دراسة قرأتاا متر

 
لموصلية المسلمة ف

أرسة تحت ( 911)أرسة ولدّي ما يقرب من ( 1411)أرسة، وما جمعته اآلن هو ( 0191)م هو 1749مدينة الموصل عام 

  .التدقهق، وبذلك أصل إىل أكتر من العدد المذكور إن شاء هللا

 

وعكم العلمي  الصاص بموسوعة االرس الموص ين ، يال شكرا لكم عل ما تفضلتم بايضاحه عن مشر ي القرن العشر
 
لية ف

تكم العلمية والشصيية   .لنا ان نقدم للقراء موجزا عن ستر

ي العراق عام 
 
ي مدينة الموصل ف

 
1410   1411وانايت الدراسة الثانوية عام 1491ولدت ف  

ي تصرجت مناا عام  1411   1419ثم درلت الكلية العسكرية عام 
ة الدياع ، كما درلت كلي1447، ثم كلية األركان النر

ي وحيلت عل دبلوم عاٍل عام 
1474الوطن   

ي صحف الحدباء ونينوى وينر العراق وعراقهون وذاكرة مدينة عديدا من الدراسات
 
ت ف  سشر

 3وط 1447 0وط 1474 1الموصل أيام زمان ط:كما صدر ىلي عدة كتب ودراسات عسكرية وتاريصية وتراثية مناا 

ية .... 0111 ي الموصل ..... 0114 0وط 1443إمارة العبيد الحمتر
 
أسماء وألقاب .... 0114 0وط 1443العبيد ف

.....  0114 0وط 0111محلة الباب الجديد ....  0114 0وط 1444جادة باب لكش ....  0114 0وط 1444موصلية 



اثية بجزأين  ين ....  0117موسوعة الموصل التر ي القرن العشر
 
تر الموصل ع.... 0111( صور يوتوغرايية)الموصل ف

وت،  حكايات الموصل الشعبية باللاجتير  الفيىح والعامية بجزأين .... 0111التاري    خ، الدار العربية للموسوعات، بتر

ي الجاهزة للطبع  يىهي  111، اضاية اىل أكتر من  0111 موصليات العبيدي األعمال : مقالة تراثية وتاريصية اما كتنر

العسكرية الحقيقية و الحرب : ت الطبع وهي تضم اربعة اجزاء الكاملة و مجموعة قيص تراثية، وثمة مذكرات تح

  .العراقية   اإليرانية وحرب الصلهج الثانية والعراق الجديد 

 

 عن أسئلتنا هذه ماذا يود األستاذ أزهر العبيدي أن يقول لنفسه ولسأرس الموصلية وهو عل مقربة من انجاز عمله 
ً
   بعيدا

 الكبتر هذا ؟

ي يصور 
ي عل هذا الجاد الكبتر الذي سهوير قاعدة معلوماتية هامة    أنن 

 بعملي هذا وأحمد هللا وأشكره أن أعانن 
ً
جدا

د أسماء األعالم من المثقفير  والحريهير  والمبدعير  واألبطال والشاداء من أهل 
ّ
للدارسير  والباحثير  من بعدي، وسيصل

ي تستحق كل الصتر والذكر الحسن
ي النر

  .مديننر

ي من هذ
نت وممن لم أراطبام أن يبادروا وأنن  ا المنتر اناشد من لم يقدم معلومات أرسته ممن راطبتام عن طريق اإلنتر

 لذكرى أجدادهم وكبارهم
ً
 ألسماء أرسهم وتصليدا

ً
  .لتقديماا حفظا

ي رتام حديثنا هذا  اشكرك عل ما اثرته من تساؤالت موضوعية متمنيا ليفحة 
 
ي تحقهق( تراثيات ) ف

 
اهداياا  التقدم ف

اثية   ي وتقديري لمركز الحّسو للدراسات الكمية والتر
ي مجال تدوين التاري    خ الشفوي ، كما اتوجه بأسم تحيانر

 
وبصاصة ف

 ولسأخ الكريم مدير المركز األستاذ الدكتور أحمد  عبد هللا الحّسو وزمالئه االياضل وللقراء األعزاء كاية

 

ي اقرب يرصة ممكنة   ونحن بدورنا نتمن  لك التويهق  آملير  
 
  . ان نرى موسوعة االرس الموصلية بير  ايدي القراء ف

 

 

 

*** 

م 7/14/0113/ سشر الحوار بتاري    خ   

ي موقع 
 
ه ف امنا مع سشر بيت الموصل: متر   

 


