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�ُص البحث ملخَّ

تناول هذا البحث معلاًم ثقافّيًا مهاّمً من معامل مدينة البرصة، أال وهو املكتبة 
الواقع  يف  امللموس  الثقايّف  وأثرها  ورّوادها  بريادهتا  ُعرفت  التي  األهلّية، 
سرية  إىل  األّول  املحور  ق  تطرَّ حماور،  ثالثة  البحث  ن  تضمَّ وقْد  البرصّي. 
الثقايّف، الذي نتج عنه تأسيسه للمكتبة األهلّية يف عام  )فيصل محود( ونشاطه 
ل رصحًا علميًَّا بارزًا يف  )1928م(، وحتديد موقعها، وتطّورها شيئًا فشيئًا لتشكِّ
عت ما بني نشاط  مدينة البرصة. فضاًل عن اإلشارة اىل أبرز نشاطاهتا، التي تنوَّ

ثقايّف واجتامعّي وسيايّس، وكانت مركزًا لتجّمع مثّقفي البرصة ومتعّلميها.
محود  لفيصل  يايّس  السِّ النشاط  عىل  الضوء  سّلط  فقد  الثاين،  املحور  أّما 
)1938م(،  عام  املهلَّب  نادي  إىل  انضاممه  منذ  البرصّي،  املجتمع  يف  ونشاطه 

وِمن ثمَّ إىل حزب االستقالل )فرع البرصة( يف عام )1948م(. 
بينام رّكز املحور الثالث عىل دوره املميَّز يف املجلس البلدّي يف البرصة خالل 
ها بيان أثر  الّسنوات من )1948- 1957م(. وقْد خرج البحث بنتائج ِمن أمهِّ
سنّه  صغر  ِمن  الرغم  عىل  أّسسه  الذي  الثقايّف  الرّصح  هذا  يف  املكتبة  س  مؤسِّ
ليكون فيام بعد معلاًم من أبرز وأهّم املعامل البرصّية، وليكون له من األثر الثقايّف 
ُأوىل  من  كوهنا  فضاًل عن  املدينة،  هبا  مّرت  التي  املختلفة  احِلقب  خالل  الكثري 
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املكتبات التي ُأّسست لبيع الكتب واملستلزمات املدرسّية، لتغدو بعد ذلك حقاًل 
ثقافّيًا خصبًا للباحثني واملتلّقني من خمتلف رشائح املجتمع.

املخترصات:
د، ك، و: دار الكتب والوثائق

الكلامت املفتاحّية: ) املكتبة األهليَّة، فيصل محود، البرصة(.
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ABSTRACT

This study is about Faisal Hmood and his Al - Ahliyya 

(private) bookshop, an important landmark in Basra. This 

bookshop has played a pioneering and tangibly cultural 

role in Basra. The study is divided into three sections: 

the First is about Faisal Hmood’s biography and cultural 

activity that led to the setting up of Al-Ahliyya Bookshop 

in 1928, identifying its location and gradual development 

until it established itself as an outstanding cultural pillar in 

Basra. Besides, the cultural, social and political activities of 

the bookshop are highlighted. It is to be noted that Faisal 

Hmood’s bookshop has always been a center of attraction 

for Basra intellectuals and educated people.

The Second Section tackles Faisal Hmood’s political 

activity and social role in Basra community since his joining 

Al-Muhallab Club (1938) and membership of Al-Istiqlal 
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(independence) Party, Basra Branch, in 1948.

The Third Section focuses on Hmood’s distinguished role 

in the Municipal Council of Basra (1948 - 1957). The study 

comes to the conclusion that Faisal Hmood’s influence in 

Basra has been quite noticeable. His bookshop, however, 

has been one of the pioneering bookshops in Basra to sell 

books and stationary, and turned later on to a rich cultural 

forum for researchers and recipients from various social 

classes.

Key Words:( private library, Faisal Hmood, Basra).
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مقّدمة

كانت البرصة وما زالت متثِّل مركزًا للثقافة والفنِّ واألدب، وهلا باع طويل 
بتنّوع  البرصة  مدينة  يومنا هذا حفلت  إىل  القدم  ومنذ  متميِّز،  وإرث حضارّي 
ثقافتها من جيٍل إىل جيٍل، ولعلَّ من أبرز ما يميِّزها ثقافّيًا تعّدد املكتبات فيها؛ إْذ 
كانت متثِّل رصوحًا علميَّة يستقي منها النّاس خمتلف العلوم والفنون واآلداب. 
ة  وء عىل واحدة من أهمِّ وأبرز املكتبات البرصيَّ وقْد جاء هذا البحث ليسلِّط الضَّ
عام  سها  أسَّ التي  األهليَّة،  املكتبة  وهي  هذا،  يومنا  إىل  شاخصة  تزال  ال  التي 

يِّد فيصل محود. )1928م( السَّ
حُياول البحث اإلجابة عن بعِض التساؤالت، منها:

َمن هو فيصل محود؟ وكيف نشأ؟ وما هو نشاطه الثقايّف، ودوره يف تأسيس 
يايّس واإلدارّي يف البرصة؟  املكتبة األهليَّة عام 1928م؟ وما هو نشاطه السِّ
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االأهليَّة  للمكتبة  وت�أ�صي�صه  الثق�يّف  اًل: �صرية )في�صل حمود( ون�ص�طه  اأوَّ
ع�م )1928م(.

تعلياًم  يتلقَّ  ومل   .)1()1911( عام  العرب  شطِّ  قضاء  يف  محود(  )فيصل  ولد 
يًَّا ال يقرأ وال  كافيًا يف ِصغره؛ بسبب صعوبة احلياة وضنك العيش؛ لذلك بقي ُأمِّ
الّثالث من عمره)2(. وُوصف بكونه شخصًا حمبوبًا، وباسم  العقد  يكتب حّتى 
وح، طلق امُلحيَّا، ونادرًا ما جتده عبوسًا)3(. وكان لشخصيَّته  الوجه، خفيف الرُّ
املميَّزة دوٌر كبرٌي يف تأسيس مكتبته مطلع عام )1928م(، التي ُتعدُّ ِمن ُأوليات 
يف عبارة  املكتبات األهليَّة يف البرصة)4(. وكانت بداية تـأسيسها يف منطقة السِّ
وموقعها  محانيَّة)5(.  الرَّ املدرسة  قرب  تقع  ة  عدَّ دكاكني  ضمن  صغري  ان  دكَّ عن 
حاليًَّا بالقرب ِمن جامع البرصة الكبري يف حملَّة الباشا مقابل سوق البرصة، وكان 
ة واألوقاف ودائرة رئاسة املحاكم يف هذه املنطقة، فضاًل عن  لوجود دائرة البلديَّ
ينام واملرسح، دوٌر كبرٌي يف اختيار هذا املوقع، الذي كان  األماكن التفيهّية كالسِّ

ار)6(.  حماذيًا لنهر العشَّ
العراق أصبح -آنذاك- من أفضل وأشهر األسواق  أنَّ  واجلدير باملالحظة 
أسواق  تقترص  ومل  األُخرى،  العربيَّة  األقطار  بسائر  قورن  ما  إذا  الكتب،  لبيع 
ى األمر إىل تصدير  الكتب يف العراق عىل بيع املطبوعات للعراقيِّني فقط، بل تعدَّ
الكثري من الكتب إىل تركيا وإيران وأورّبا وأمريكا، فالكتاب العريّب الذي ُيطبع 

ت)7(.  يف أيِّ بلد كانت أسواق العراق تستهلك نسبة عالية منه سوى املجالَّ
ابعة عرشة من عمره، فقْد  غم من ِصغر سنِّه آنذاك؛ إذ كان يف السَّ وعىل الرُّ
ّكان شيئًا فشيئًا، ليصبح  أظهر )فيصل محود( مقدرة كبرية يف سبيل تطوير هذا الدُّ



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 165

اأ. د. اإبراهيم فنجان الإمارة - م. م. حيدر �شهيد جرب اخلفاجّي

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

العلم واملعرفة  البرصة، ورصحًا من رصوح  املكتبات يف مدينة  أبرز  مكتبًة من 
احلكومة  تأسيس  بعد  جاء  تأسيسها  أنَّ  السيَّام  واآلداب،  والفنون  والثقافة 
مقّومات  ِمن  احلقبة  تلك  تقتضيه  كانت  وما  قليلٍة،  بسنواٍت  احلديثة  العراقيَّة 
املجتمع، وبشكل  بنية  اجلوهرّية يف  التغرّيات  يوازي  ثقايفٍّ ومدينٍّ  لبلورة وعي 
خاصٍّ املجتمع البرصّي، النابض باحلياة واالنفتاح عىل العامل املتحضِّ بعد عقود 

طويلة من الظلمة واالنغالق)8(. 
الكتب  بيع  خالل  من  املكتبة  يف  الثقايّف  نشاطه  ممارسة  محود(  )فيصل  بدأ 
راسّية كاّفة  الدِّ ت األدبّية والعلمّية، ِعالوة عىل املستلزمات  حف واملجالَّ والصُّ
ببعض  املكتبة  صاحب  يتمّتع  أْن  الضورّي  من  وكان  وقرطاسّية،  كتب  من 
واألدب  بالكياسة  متَّساًم  بًا،  ومؤدَّ بًا  مهذَّ يكون  أْن  ومنها  املحبوبة،  فات  الصِّ
صاحب  ألّن  األخرى؛  احِلرف  أصحاب  من  غريه  به  ليقتدَي  اللِّقاء،  وحسن 
بأمانٍة وإخالٍص)9(. ومن  يؤدِّيا  أْن  نبيلة جيب عليه  ثقافّية  املكتبة حيمل رسالة 
خالل ممارسته لنشاطه يف املكتبة، متّكن )فيصل محود( من تعّلم القراءة والكتابة، 

ع بعض من زبائن املكتبة لتعليمه)10(. وأتقنها بطريقة جيِّدة، بعد أْن تطوَّ
دت املكتبة توقيتًا مناسبًا لعملها اليومّي؛ ابتداًء من  ومنذ بداية تأسيسها، حدَّ
الرابعة عرصًا حّتى  الواحدة ظهرًا، ومن  الّساعة  الّسابعة صباحًا حّتى  الّساعة 
ل موردًا كبريًا ألصحاب  الّساعة الثامنة مساًء)11(. وكانت الكتب املدرسّية تشكِّ
عام  املدرسّية  الكتب  وتوزيع  بالتزام وطبع  املعارف  وزارة  قيام  املكتبات حّتى 
فإذا كان لصاحب  رايّس،  الدِّ املوسم  أّيام  تنتعش  املكتبات  إذ كانت  )1938(؛ 
هذا  ينتظر  أْن  فعليه  تسديده،  ُيريد  دين  لديه  أو  تنفيذه،  يبتغي  مرشوع  مكتبة 
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هي  املكتبات  أصحاب  يبيعها  التي  راسيَّة  الدِّ الكتب  أهمِّ  ِمن  وكان  املوسم، 
القراءة اخللدونيَّة)12(.

الُكتب التي كان معظمها  ت املكتبة األهليَّة -أيضًا- أنواعًا خمتلفة من  ضمَّ
يتواجد يف املكتبات العراقيَّة -آنذاك-، وبني تلك الكتب ما هو يف جمال التاريخ، 
سرية  يف  اخلضّي  حمّمد  الّشيخ  مؤلَّفات  املكتبة  ت  ضمَّ املثال،  سبيل  فعىل 
ة والعبَّاسيَّة، وكتاب )فجر اإلسالم( ألمحد أمني،  الرسول، والّدولة األُمويَّ
زيدان.  جلرجي  العربيَّة(  اللُّغة  آداب  و)تاريخ  اإلسالمّي(،  التمّدن  و)تاريخ 
لطه  واألّيام(  رية  السِّ )هامش  هناك  كان  فقْد  التارخيّية،  بالقصص  يتعلَّق  ما  أّما 
وايات التي كانت متأل  حسني، و)حياة حمّمد( للدكتور حمّمد حسني هيكل. أّما الرِّ
معظم املكتبات، فقد احتوت املكتبة األهلّية عىل بعضها، مثل: )روايات تاريخ 
نجيب،  وحافظ  وجونسون،  توب،  وملتن  وطرزان،  زيدان،  جلرجي  اإلسالم 
ليىل،  وجمنون  كيلوباترا،  مرصع  التمثيلّية،  شوقي  وروايات  املنفلوطّي،  وكتب 
منها  ُيعرف  ومل  جّدًا،  قليلة  ياسّية  السِّ الكتب  كانت  حني  يف  وعنتة(،  وقمبيز، 
س، وعىل طريق اهلند للمؤلِّف عبد الفّتاح إبراهيم(،  سوى )مقاالت فهمي املدرِّ
بينام كانت الكتب االشتاكّية والّشيوعّية ممنوعة وغري معروفة)13(. أّما املجاّلت، 
فقْد أصبح )فيصل محود( عام )1937( وكياًل لتوزيع وبيع جمّلة اهلدف العراقّية 

يف مدينة البرصة)14(. 
وبعد ذلك أخذت املكتبة باالتِّصال بدور النرّش املرصّية، ومنها )دار اهلالل(، 
ت التي  ياسّية واألدبّية والفنِّّية. ومن أبرز املجالَّ التي كانت تصدر املجاّلت السِّ

كانت تصل إىل املكتبة األهلّية هي )جمّلة اهلالل()15(، و)جمّلة املقتطف()16(. 
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الكتب  رشاء  يف  العراقّية  املدن  أهمِّ  ِمن  -آنذاك-  البرصة  مدينة  وأصبحت 
العراق  وتدخل  استريادها  يتّم  التي  املطبوعات  مجيع  وكانت  وترصيفها)17(. 
قابة، وال  منذ عام )1940( حّتى قيام ثورة )14 متّوز 1958( ال ختضع إىل الرَّ
ُيشتط يف استريادها عمل حواالت مرصفيَّة من البنك املركزّي، ِعالوة عىل عدم 
استرياد  حال  يف  عليها  احلصول  يتوّجب  التي  االسترياد  إلجازات  خضوعها 

لع والبضائع األُخرى)18(. السِّ
وإىل  ِمن  األُخرى  واملطبوعات  الكتب  وخروج  دخول  أنَّ  املالحظ  ومن 
هامش  وجود  عىل  يؤرشِّ  الذي  األمر  ُتذكر،  قيود  أّية  تواجه  ال  كانت  العراق 
ّية انتقال املعلومات واألفكار، ساعد إىل حدٍّ كبري عىل تشكيل  كبري يف جمال حرِّ
حيحة لتطّور الوعي الثقايّف والفكرّي يف املجتمع العراقّي ِمن جهة،  األُسس الصَّ
عدد  وتزايد  واحلكومّية،  األهليَّة  املكتبات  ازدهار  أمام  واسعًا  املجال  وفسح 
مرتاديا من جهٍة ُأخرى، وال شكَّ يف أنَّ املكتبة األهليَّة كانت واحدة من تلك 

املكتبات، بل ِمن أبرزها يف البرصة.
ادها،  وروَّ زبائنها  انتباه  ولفت  والثقايّف،  التجارّي  نشاطها  تطوير  ولغرض 
لُتحيط  ة؛  البرصيَّ حف  الصُّ بعض  يف  إعالنات  نرش  عىل  األهلّية  املكتبة  عملت 
اء علاًم بام وصل إليها من املطبوعات والكتب احلديثة، وقْد ترك ذلك أثرًا  القرَّ
سبيل  -عىل  اإلعالنات  تلك  بني  ومن  املكتبة،  اد  وروَّ اء  القرَّ نفوس  يف  طيِّبًا 
املثال- ما تمَّ نرشه يف صحيفة )النّاس( البرصّية)19(، يف عددها الّصادر يف )22 
الكتب  األهليَّة مجيع  املكتبة  استحضت  »لقد  فيه:  الذي جاء  أيلول 1936(، 
وايات والكتب  راسيَّة وأدوات القرطاسّية، وجتد فيها كاّفة الرِّ واملستلزمات الدِّ
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العربيَّة  حف  والصُّ املجاّلت  وكاالت  لدينا  أّن  كام  واحلديثة،  القديمة  األدبيَّة 
الكتَّاب  أحد  إليه  أشار  ما  مع  ذلك  ويّتفق  واملرصيَّة«)20(.  ة  وريَّ والسُّ العراقيَّة 
بقوله: »هذه املكتبة العامرة مليئة بمختلف الكتب، وحافلة بكلِّ ما هو طريف 

ِمن الِعلم والفنِّ واالجتامع«)21(. 
حقة يف عملّية التويج ملا يتوافر  نوات الالَّ ت املكتبة األهليَّة يف السَّ وقد استمرَّ
لديا من كتب ومستلزمات مدرسّية ومطبوعات ُأخرى، ال سيَّام احلديثة منها، 
ار  فقْد نرشت املكتبة يف صحيفة )الثَّغر( البرصيَّة)22( يف عددها الّصادر يف )26 أيَّ
املطبوعات احلديثة عىل اختالف  أنفس  فيه: »جلبنا أخريًا  1943( إعالنًا جاء 
عّشاق  وإىل  جّدًا،  مناسبة  أسعارها  فإّن  الورق،  غالء  من  وبالرغم  أنواعها، 
دق يف القول  العلوم وحّب االطالع ندعوهم إىل زيارة املكتبة، حيث شعارنا الصِّ

واإلخالص يف العمل«)23(.
ومل تقترص مبيعات املكتبة األهليَّة يف البرصة عىل ما ُذكر سابقًا، بل حرصت 
عىل توفري كّل ما حيتاجه املثّقفون، مثل: الّسدارة الوطنّية)24(، التي كان يلبسها 

ة ومعلِّمي املدارس)25(.  الكثري من األفنديَّ
الكتب  توزيع  مساحة  وتوسيع  للمكتبة،  الثقايّف  النشاط  توسيع  وهبدف 
من  عدد  تشغيل  عىل  محود(  )فيصل  عمل  هلا،  التجارّي  والتويج  واملجاّلت، 
عني النشيطني، الذين يقومون بتوزيع املطبوعات عىل املشتكني فيها، وكان  املوزِّ
حف البرصّية  عني يتمُّ عن طريق نرش إعالن يف إحدى الصُّ اختيار هؤالء املوزِّ
عني، ثمَّ  باملكتبة حاجة إىل عدٍد من املوزِّ بأّن  الواسعة االنتشار -آنذاك-، يفيد 

يتمُّ اختيار األفضل منهم)26(.
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ونتيجة لذلك، أصبحت املكتبة األهلّية من معامل البرصة، وملتقى للجميع، 
املعرفة،  الكتساب  للنّاس  فرصة  منحت  كوهنا  البرصة؛  ألحياء  داّلة  ونقطة 
ات يف مجيع األصعدة)27(. ويف عقد  العامل من متغريِّ واالطالع عىل ما جيري يف 
كانوا  الذين  البرصّيني،  واملثّقفني  لألدباء  ملتقًى  املكتبة  أصبحت  األربعينّيات، 
ِمن رّوادها ويتّددون عليها، ومن أبرز هؤالء: األستاذ حمّمد جواد جالل)28(، 

يِّد عّباس شرّب)30(، وغريهم)31(. وكاظم مّكي احلسن)29(، والسَّ
وقد أشار أحد الباحثني إىل رّواد املكتبة األهلّية بقوله: »... ففي مكتبة فيصل 
تستطيع أْن تتعّرف عىل أرقى الشباب البرصّي املثّقف؛ إذ هنا يلتقي املثّقفون من 

البرصة والزبري وأيب اخلصيب، وكّل َمن يتَّصل بالكتب واألدب والثقافة«)32(. 
ادها وزبائنها، استمّرت عىل  ويف سبيل إيصال أخبار املكتبة ونشاطها اىل روَّ
صحيفة  نرشت  إذ  ة؛  البرصيَّ حف  الصُّ يف  اإلعالن  عىل  القائم  ابق  السَّ هنجها 
يِّد فيصل  )الثغر( يف أحد أعدادها ما يأيت: »إىل قّراء املجاّلت العربيَّة: أفادنا السَّ
ملّدة  انقطاعها  دام  التي  املرصّية  املجاّلت  بأنَّ  األهليَّة  املكتبة  صاحب  محود 

ع بعد ظهر اليوم، فنُلفت االنتباه«)33(.  ُأسبوعني ستوزَّ
واجلدير باإلشارة أّن املكتبة األهلّية أصبحت مركزًا لتجّمع الشباب القومّي 
يف البرصة؛ إذ كانت مركزًا لتجّمع أعضاء حزب االستقالل)34( )فرع البرصة(، 
كّل  املكتبة  تبنّت  تأسيسه. ويف ضوء ذلك  بعد  )فيصل محود(  إليه  انضمَّ  الذي 
ما خيّص احلزب من منشورات وغريها)35(؛ إذ نرشت صحيفة )النّاس( النّاطقة 
ه: نصُّ ما   )1947 أيلول   30( يف  الّصادر  عددها  يف  البرصة  يف  احلزب   باسم 
أصدرها  ُأخرى  ومنشورات  الوطن،  هلذا  االقتصادّي  البناء  اجلمعة،  »حديث 
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حزب االستقالل فرع البرصة ُتباع يف املكتبة األهلّية«)36(. 
وأشار أحد الباحثني إىل طبيعة اللِّقاءات يف املكتبة األهليَّة -آنذاك- بقوله: 
»... هنا يف مكتبة فيصل محود ُيثار اجلدل، ويشتّد النِّقاش، وحيمى وطيس املناظرة، 
اع العقّل، ويكاد يكون بطل هذا اجلدل كّله هو الّصديق األُستاذ  ويقوى الرصِّ
االستقالل،  العربّية وحزب  القومّية  احلديث عن  يكون  الّدخيل، وغالبًا  حمّمد 
وأخريًا يستقّر الكالم وينحرص ضّد الطائفّية والطائفّيني واملستأجرين والّسامرسة 
واجلواسيس الذين يعملوَن عىل تصديع صفوف العرب بإثارة التعّصب املذهبّي 

والِفتن الطائفيَّة«)37(.
وقْد أدَّى التطّور النِّسبّي الذي حصل يف النّقل واملواصالت يف العراق بشكٍل 
، إىل سهولة ورسعة وصول املطبوعات احلديثة كاّفة  عاّم، والبرصة بشكٍل خاصٍّ
إىل العراق، وكانت املكتبة األهليَّة عام )1948( قد استفادت من وجود مطار 
ة من القاهرة،  البرصة املديّن)38( يف عمليَّة طلب ورشاء الكثري من املجالَّت املرصيَّ
دته صحيفة )الثَّغر( يف عددها الّصادر يف )31 آذار 1948(؛ إذ جاء  وهذا ما أكَّ
رنا  ت املرصّية: بناًء عىل رغبة القّراء الكرام، فقد قرَّ اء املجالَّ فيه: »بيان... إىل قرَّ
بعد  ستصلنا  فإهّنا  وهبذا،  الطائرات،  بواسطة  املرصّية  املجاّلت  عموم  جلب 
الكريم  اجلمهور  إىل  األُوىل  الوجبة  وستوّزع  واحٍد،  بيوٍم  القاهرة  يف  صدورها 
عند يوم األّول من نيسان 1948، كام نحيد باجلمهور الكريم علاًم أّن هذا األمر 

ابق«)39(.  ال يكلِّفه إاّل دفع مخسة فلوس إضافّية عىل سعرها السَّ
هلام: مدى حرص واهتامم صاحب املكتبة  م يّتضح أمران، أوَّ ومن خالل ما تقدَّ
عىل تطوير موجودات املكتبة من الكتب واملطبوعات األُخرى احلديثة الّصدور 
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واآللّيات  اإلجراءات  اذ  واختِّ مرص،  من  السيَّام  واألجنبّية  العربيَّة  ول  الدُّ من 
ما  بأرسع  عليهم  توزيعها  أو  اء،  للقرَّ توفريها  ثمَّ  البرصة،  إىل  وصوهلا  لضامن 
ُيمكن، وال خيفى أنَّ عمليَّة نقلها من أماكن صدورها إىل املطار يف القاهرة، ثّم 
من مطار البرصة إىل مقرِّ املكتبة، وتوزيع ما يستلزم التوزيع منها، أمٌر ليس سهاًل 
آنذاك، بل كان حيتاج إىل تنسيقات وإجراءات وموافقات رسميَّة تتطلَّب جهدًا 
كبريًا. ويبدو أّن )فيصل محود( كان يمتلك ِمن احِلنكة يف هذا املجال بحيث إّنه 
ائها  أجاد يف هتيئة كّل ما يتطّلب وصول املطبوعات إىل مكتبته، وِمن ثمَّ إىل قرَّ

بأرسع وقٍت ممكٍن. 
بشكل  محود(  )فيصل  حرص  إذ  ل؛  لألوَّ اًل  مكمِّ كان  فقْد  الثاين،  األمر  أّما 
ة األكثر  حف البرصيَّ ها يف الصُّ واضح عىل نرش إعالنات عن مكتبته وكّل ما خيصُّ
انتشارًا، ال سيَّام صحيفة )الثغر(، التي كانت هتتمُّ إىل حدٍّ كبري بأخبار البرصة، 

يَّة عن لواء البرصة. من خالل ختصيصها لصفحة كاملة لنرش األخبار املحلِّ
اخلريّية،  احلفالت  بطاقات  بيع  األهليَّة  املكتبة  تولَّت  ذلك،  عىل  ِعالوًة 
ع من شهرهتا  األمر الذي عاد عليها باملزيد من املردودات املالّية من جهة، ووسَّ
من  واسعة  فئات  بني  بل  فحسب،  واملتعلِّمني  املثّقفني  بني  ليس  وسمعتها، 
املجتمع البرصّي، فعىل سبيل املثال: نرشت صحيفة )الّثغر( يف عددها الّصادر 
فخري  اللِّواء  ف  مترصِّ رعاية  »حتت  فيه:  جاء  إعالنًا   )1948 نيسان  يف)15 
ة يف البرصة حفالت خريّية،  حَّ ة ملستخدمي الصِّ الطبقجّل، سُتقيم اجلمعيَّة اخلرييَّ
واإلثنني  فقط،  جال  للرِّ مساًء،  والنِّصف  الّسابعة  الّساعة  18/نيسان،  األحد 
/20 الثالثاء  والبنات،  يِّدات  للسَّ خاّصة  عرصًا،  الرابعة  الّساعة  19/نيسان، 
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املكتبة  يف  البطاقات  وسُتباع  املدارس،  لطاّلب  عرصًا  الرابعة  الّساعة  نيسان، 
األهليَّة«)40(. 

بعطائها  األهليَّة  املكتبة  ت  استمرَّ تأسيسها،  عىل  عامًا  عرشين  ميّض  وبعد 
الثقايّف، فقد  البرصّي. وفضاًل عن دورها  املجتمع  ائم واملتواصل يف خدمة  الدَّ
التي ال ختلو من حسٍّ قوميٍّ آنذاك، ومنها: تقديم  أسهمت يف بعض اجلوانب 
ونتيجة   .)41()1948( عام  البرصة  يف  الفلسطينّيني  جئني  الالَّ إىل  املساعدات 
جئني يف  لذلك، حصل صاحبها )فيصل محود( عىل كتاِب شكٍر من جلنة إيواء الالَّ
البرصة، ونرشت صحيفة )الثَّغر( يف عددها الّصادر يف )6 أيلول 1948( ذلك 
يِّد فيصل محود، صاحب املكتبة األهليَّة  الكتاب، وجاء فيه: »حضة الفاضل السَّ
)4/أيلول/1947(،  بتاريخ  خ  املؤرَّ كتابكم  استلمنا  املحتم...  البرصة  يف 
ن ترّبعكم بثالث جرائد يومّيًا، وثالث جماّلت ُأسبوعّيًا، وجمّلة ُأسبوعّيًا،  املتضمِّ
بذلك  بترّبعكم  اإلنسايّن  ضمريكم  عىل  يدلُّ  وهذا  شهرّيًا،  ُأخرى  وجمّلة 
م نيابًة عن الّلجنة وعن أبناء  جئني من فلسطني يف البرصة، نتقدَّ إلخوانكم الالَّ
كر وأعظم الثناء- ُيرجى إرساهلا يوم األحد  عمومتكم الفلسطينّيني بجزيل الشُّ
القنصليَّة  قرب  ار  العشَّ يف  جئني  الالَّ إيواء  جلنة  مقرِّ  إىل  )5/أيلول/1948( 

عوديَّة«)42(.  السُّ
ائها،  وقرَّ ادها  روَّ مع  وتواصلها  الثقايّف  عطائها  يف  األهليَّة  املكتبة  ت  استمرَّ
جديد  من  إليها  يصل  ما  كلِّ  عن  اإلعالن  إىل  سّباقة  )الثغر(  صحيفة  وكانت 
ما  وهذا  األُخرى،  واملستلزمات  والقرطاسيَّة  املدرسيَّة  والكتب  املطبوعات 
َدته يف عددها الّصادر يف )25 نيسان 1949(؛ إذ جاء فيه: »املكتبة األهلّية،  أكَّ
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يف، برصة. ُتباع فيها كاّفة اجلرائد واملجاّلت العراقّية  مركزها العاّم: شارع السِّ
ألشهر  املؤلَّفات  أحدث  وفيها  األُخرى،  العربيَّة  املطبوعات  وسائر  واملرصّية، 
املؤلِّفني، وروايات وقصص، وُتباع فيها خمتلف أنواع القرطاسّية، وورق لطبع 
يف  واإلخالص  القول،  يف  دق  الصِّ شعارنا:  ًا،  جدَّ مناسبة  وبأسعار  حف،  الصُّ

العمل«)43(.
ويف مطلع اخلمسينيَّات، حافظت املكتبة األهليَّة عىل نشاطها الثقايّف بوصفها 
ادها  رصحًا علمّيًا وأدبّيًا، ومعلاًم من معامل البرصة الثقافّية، وأصبح ِمن أبرز روَّ
ياب()44(، وأصبحت املكتبة حمطَّة صباحيَّة لتوزيع  الّشاعر الكبري )بدر شاكر السَّ
فيها  املشتكني  عدد  وارتفع  والعربّية،  العراقّية  والكتب  ت،  واملجالَّ حف  الصُّ
إىل بعض  ت  حف واملجالَّ الصُّ إذ كانت ترسل بعض  العراق وخارجه؛  داخل 
)ألبري  هو  وأقدمهم  البرصة  يف  مشتكيها  أبرز  وِمن  الكويت،  يف  مشتكيها 
رسكيس(، صاحب صيدلّية )العراق( يف العّشار)45(، وبقيت املكتبة سائرة عىل 
صحيفة  أشارت  إْذ  ة؛  البرصيَّ حف  الصُّ يف  جديد  كلِّ  عن  اإلعالن  يف  هنجها 
الّدستور)46( يف عددها الّصادر يف )7 آذار 1955( إىل ذلك: »جمموعة نادرة من 

الكتب األدبيَّة والعلميَّة والفلسفيَّة معروضة للبيع يف املكتبة األهليَّة«)47(. 
عىل  ِعالوًة  مبيعاهتا،  عىل  الطلب  وتزايد  املكتبة،  نشاطات  التِّساع  ونتيجًة 
ادها، أقدم صاحبها )فيصل محود( عىل فتح فرع ثاٍن هلا يف شارع  تزايد أعداد روَّ

احل يف البرصة )شارع هنر العّشار اجلنويّب( عام )1957()48(. السَّ
ويف ضوء ما سبق، يتبنّي أنَّ املكتبة األهليَّة أدَّت دورًا ثقافّيًا كبريًا يف البرصة، 
مركزًا  بوصفها  أم  املستلزمات،  من  وغريها  الكتب  بيع  خالل  من  كان  سواء 



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 174

)في�صل حمود( واملكتبة الأهليَّة ِف الب�صرِة)1958-1928(

يلتقي فيه خمتلف النّاس من مثّقفني وقّراء وُأدباء وشعراء، فضاًل عن إسهاماهتا 
النشاطات االجتامعّية، وبقيت عىل منهاجها حّتى بعد سقوط احلكم  يف بعض 
امللكّي يف ثورة )14 متّوز 1958(، لتستمرَّ يف عطائها يف خمتلف امليادين؛ إذ ال 

تزال شاخصة إىل يومنا هذا يف منطقة البرصة القديمة. 

ي��صّي لفي�صل حمود ث�ني�ً: النَّ�ص�ط ال�صِّ

1- نشاُطُه يف نادي املهلَّب عام )1938(

شهدت البرصة يف مطلع الثالثينّيات انتشارًا واسعًا لألفكار القومّية، وأخذ 
يمثِّلهم، وُيعدُّ  ناٍد  رون يف ممارسة نشاطهم َعرب  البرصة يفكِّ القومّي يف  باب  الشَّ
م  ال العريّب)49( ونادي املثنّى )50( يف بغداد. ويف ضوء ذلك، قدَّ امتدادًا جلمعيَّة اجلوَّ
اخليَّة،  لفيف من الّشباب البرصّي طلبًا يف )27/شباط/1938( إىل وزارة الدَّ
معتوق،  وحمّمد  حّسون،  احلاّج  األمري  وعبد  مجعة،  سعيد  )حمّمد  هؤالء:  وِمن 
محن طه، وحّسون كاظم، وسليم عبد احلميد جواد، وفيصل محود()51(.  وعبد الرَّ
لغرض  )15/آذار/1938(  يف  البرصة  لواء  ف  مترصِّ إىل  طلبهم  رفع  تمَّ  وقْد 
، وممّا جاء يف الطلب: »نحن املوقِّعون أدناه، اعتزمنا  تأسيس ناٍد ريايضٍّ أديبٍّ ثقايفٍّ
األفكار  يف  بينهم  د  ويوحِّ البرصّي،  الّشباب  يضمُّ  ريايضٍّ  أديّب  نادي  تأسيس 

اهات، وقْد أطلقنا عليه اسم نادي املهلَّب بن أيب صفرة«)52(.  واالجتِّ
يس النّادي، وافقت  رية احلسنة ملؤسِّ معة والسِّ ي والتأّكد من السُّ وبعد التحرِّ

وزارة الّداخليَّة عىل إجازته يف )10/متّوز/1938(. 
حلني  ته  مؤقَّ ة  إداريَّ انتخابات  بإجراء  سة  املؤسِّ اهليأة  قامت  ذلك،  ضوء  ويف 
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يف  مبنيَّ  ما  حسب  النتائج  وجاءت  النِّظام،  حسب  للنّادي  عاّمة  هيأة  تشكيل 
اجلدول اآليت: 

جدول رقم )3( يبيِّ الهي�أة االإدارّية املوؤّقتة لن�دي املهلَّب ع�م )1938()53(.
الوظيفةاال�صمت
املعتمدحمّمد سعيد مجعة1
نائب املعتمدعبد األمري حّسون 2
الّسكرتريحّسون كاظم البرصّي3
أمني الّصندوقفيصل محود4
عضوحمّمد معتوق5
محن سلامن6 عضوعبد الرَّ

عضوحمّمد نرص اهلل7

بوصفهم  املؤّقتة  ة  اإلداريَّ اهليأة  أعضاء  مجيع  فوز  عن  االنتخابات  أسفرت 
النّواة األُوىل، أو حجر األساس للنّادي يف البرصة، وعليه ُيعدُّ )فيصل محود( من 
س يف املدينة؛  سني يف نادي املهلَّب، الذي ُيعدُّ أّول ناٍد سيايسٍّ يؤسَّ األعضاء املؤسِّ

إذ أصبح أمينًا للّصندوق يف النّادي.
حفل  وحض  )30/آب/1938(،  األربعاء  يوم  يف  رسمّيًا  النّادي  افُتتح 
نظامًا  النّادي  اعتمد  وقد  فيها.  ومثقَّ البرصة  وجهاء  من  كبري  عدد  االفتتاح 
ّية والعربّية. وكان  داخلّيًا لعمله، فضاًل عن نشاطاته ومواقفه من القضايا املحلِّ
بعض أعضاء النادي -ومنهم فيصل محود- عىل اتِّصال مع بعض الشخصّيات 
كر، اللَّذان تواصال مع  العربّية من الكويت، ومنها: حمّمد الرّباك وعبد اهلل الصَّ
ه مجيع هؤالء إىل بغداد عام )1939(  حمّمد سعيد مجعة وفيصل محود، وقْد توجَّ
ٍد،  ال يف سبيل القيام بعمٍل قوميٍّ موحَّ لالجتامع بأعضاء نادي املثنَّى ومجعيَّة اجلوَّ
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لكنَّ مقتل امللك غازي)54( حال دون ذلك. 
عة؛ ففي اجلانب الثقايّف تّم  مارس النَّادي بعض النَّشاطات يف جماالت متنوِّ
إلقاء الكثري من املحارضات األدبّية والعلمّية، فضاًل عن اجلانب الفنِّّي من خالل 

ة، التي كانت وسيلة لتعزيز احلركة القومّية يف البرصة. نويَّ إقامة احلفالت السَّ
الفلسطينيَّة، ِمن  القضيَّة  املهلَّب -كذلك- نشاطًا واضحًا من  وأظهر نادي 
الترّبعات حتـت شعار )يوم فلسطني األكرب(، فضاًل عن نشاطه يف  خالل مجع 
اخلطب  إللقاء  غازي  امللك  مولد  مثل:  املناسبات،  بعض  يف  احلفالت  إقامة 

القومّية)55(. 
غم من توّقف نشاطه بعد أحداث ثورة مايس  واستمرَّ النّادي بعمله عىل الرُّ
)1941(، وبقي حّتى صدور مرسوم اجلمعّيات رقم )19 لعام 1954(، الذي 
ياسيَّة، وِمن بينها نادي املهلَّب)56(. ُألغيت بموجبه مجيع النّوادي واألحزاب السِّ

2- نشاُطُه يف حزب االستقالل )فرع البرصة( 

الّشباب  من  الكثري  لتجّمع  مركزًا  كانت  األهلّية  املكتبة  أّن  -سابقًا-  ذكرنا 
البرصّي، وبخاّصًة أعضاء حزب االستقالل فرع البرصة؛ إذ بدأ احلزب ُيامرس 
يايّس يف البرصة منذ عام )1947(، وانضّم )فيصل محود( إىل احلزب  نشاطه السِّ
ة  اإلداريَّ اهليأة  انتخابات  شهدت  إذ  البرصة؛  يف  اّلشباب  من  غريه  شأن  شأنه 
يِّد  السَّ فوز  الثاين/1948( عن  يوم اجلمعة )9/كانون  التي جرت يف  للحزب 
يف  ته  عضويَّ عىل  حافظ  كذلك  البرصة)57(.  يف  للحزب  عضوًا  محود(  )فيصل 
احلزب يف انتخابات العام التايل، التي جرت يف )4/آذار/1949()58(، وأصبح 



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 177

اأ. د. اإبراهيم فنجان الإمارة - م. م. حيدر �شهيد جرب اخلفاجّي

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

حماسبًا وأمينًا للّصندوق بعد دمج املنصبني من قبل اهليأة التنفيذّية للحزب. 
محود(  )فيصل  نجح  )28/متُّوز/1950(،  يف  جرت  التي  االنتخابات  ويف 
ته يف احلزب كذلك)59(؛ وعليه، يمكن القول بأنَّ )فيصل  يف احلفاظ عىل عضويَّ

ق نجاحًا آخر ُيضاف إىل عمله يف املكتبة األهليَّة. محود( قْد حقَّ

ث�لث�ً: النَّ�ص�ط االإدارّي لفي�صل حمود يف املجل�س البلدّي

ته يف حزب  واصل )فيصل محود( نشاطه وعمله املشتك بني املكتبة وعضويَّ
االستقالل، غري أنَّ ذلك مل يمنعه من مزاولة أعامل ُأخرى تصبُّ يف مصلحة مدينة 
عيد  البرصة، أو مساعدة النَّاس يف ُأمور ُأخرى. وكان يف طليعة األعامل عىل الصَّ
االجتامعّي، التي شارك فيها عام )1947( انضاممه إىل جلنة مكافحة املالريا يف 
ضت منطقة نظران -آنذاك- إىل وباء املالريا، الذي انترش بسبب  البرصة؛ إذ تعرَّ
يِّد  )السَّ ت:  يَّة ضمَّ حملِّ لت جلنة  ُشكِّ لذلك  ونتيجة  فيها،  البعوض  تكاثر حرشة 
هاشم خلف، وفيصل محود، وسلامن عّل، وكاظم سلطان، وداود مجعة(، وقْد 
ة  تأثري هذا املرض عىل عامَّ اللَّجنة جهودًا كبرية يف حماولة احلدِّ من  بذلت هذه 
تها، من خالل العمل عىل رشِّ املبيدات،  النّاس، وقْد نجحت إىل حدٍّ ما يف مهمَّ

وردم بعض املستنقعات يف املنطقة)60(.
يف  البلدّي  املجلس  يف  عضوًا  محود(  )فيصل  أصبح   )1948( عام  ويف 
ام(،  البرصة؛ إذ كان يف البداية عضوًا احتياطّيًا، وبعد استقالة العضو )محد البسَّ
ترشيح  )16/آذار/1948(،  بتاريخ  املنعقدة  جلسته  يف  البلدّي  املجلس  قّرر 
البلدّي)61(، وبقي يف عمله هذا حّتى  )فيصل محود( بدالً منه لعضوّية املجلس 
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واجللسة   ،)41( قرار  َوفق  اجلديدة  بدورته  البلدّي  املجلس  انتخابات  قيام 
ل/1953(، واستنادًا إىل تقرير جلنة  احلادية واخلمسني بتاريخ )22/كانون األوَّ
خ يف )20/كانون  اإلرشاف عىل انتخابات نصف أعضاء املجلس البلدّي، املؤرَّ
املذكورة،  الّلجنة  متها  قدَّ التي  املضبطة  عىل  االطِّالع  وبعد  ل/1953(،  األوَّ
ة الثالثني من قانون إدارة البلديَّات  تها، وعماًل بالفقرة )أ( من املادَّ وتأييد صحَّ
رقم)84( لعام )1931(، أصبح )فيصل محود( أحد أعضاء املجلس البلدّي يف 
البرصة بعد حصوله عىل املرتبة الرابعة بـ)920( صوتًا)62( يف انتخابات املجالس 

ة.  البلديَّ
إّبان عمله يف املجلس البلدّي، شارك )فيصل محود( يف بعض اللِّجان التي 
ر املجلس  لها املجلس لتأدية أعامله وواجباته خلدمة املجتمع البرصّي؛ إذ قرَّ شكَّ
ت كاّل  ابعة بتاريخ )26 نيسان 1949( تشكيل جلنة ضمَّ البلدّي يف جلسته السَّ
تها رشاء سيَّارات  ي شويش، ومدير اإلطفاء(، كانت مهمَّ من: )فيصل محود، ومكِّ
صاحلة للعمل من خمّلفات اجليش الربيطايّن يف البرصة، وكذلك سيَّارات كبرية 
وكثرة  التنظيف،  يف  املستعملة  سيَّاراهتا  ِقدم  بسبب  البلدّية  لدائرة  )لوري( 
ة. وقد حصلت  أعطاهلا، وعدم صالحيتها للعمل، ما يؤثِّر سلبيًَّا عىل عمل البلديَّ
الّلجنة عىل موافقة املجلس البلدّي، بعد توصيتها برشاء سّتة سيَّارات من نوع 

ة واألخريتني ألعامل اهلندسة)63(. )بيكب(، أربع منها ألقسام البلديَّ
عام  البلدّي  املجلس  يف  عضوًا  عمله  أثناء  محود(  )فيصل  يِّد  السِّ شارك 
كراجات  نقل  قضيَّة  دراسة  لغرض  لت  ُشكِّ التي  اللِّجان  إحدى  يف   )1951(
ت  وائح الكرية إىل خارج املدينة؛ إذ ضمَّ يَّارات واملصانع واملعامل ذات الرَّ السَّ
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يِّد  يِّد كاظم جرب، السَّ اللَّجنة كاّل من: )فيصل محود، احلاّج عبد القادر الزهري، السَّ
ي شويش(، غري أنَّ اللَّجنة مل توفَّق يف عملها؛ بسبب عدم تقديمها التوصية  مكِّ

ة ُأخرى)64(.  زمة للمجلس البلدّي، الذي قام بدراسة املوضوع مرَّ الالَّ
يَّة  ة عمله يف املجلس البلدّي، تعّرض )فيصل محود( إىل وعكة صحِّ وإبَّان مدَّ
يف عام )1957(، قام بعدها بإجراء عمليَّة جراحيَّة يف بغداد يف مستشفى اإلمام، 
ن من العودة  ته، ومتكَّ نت صحَّ د عّل اإلمام، وبعد ذلك حتسَّ وعىل يد الّدكتور حممَّ

إىل مدينة البرصة)65(. 
عىل  محود(  )فيصل  حصل   ،)1957( لعام  البلدّي  املجلس  انتخابات  يف 
م عىل أثر ذلك شكره اخلاّص لكلِّ َمن  املرتبة األُوىل بـ )1453( صوتًا)66(، فقدَّ
خلدمة  صورة  أحسن  عىل  واجبه  أداء  متمنِّيًا  البلدّي،  املجلس  ة  لعضويَّ انتخبه 

النَّاس واملجتمع يف البرصة)67(.
ف  املثقَّ لإلنسان  ُأنموذجًا  كان  محود(  )فيصل  أنَّ  نجُد  م،  تقدَّ ما  ضوء  ويف 
يف  ياسيَّة  والسِّ واالجتامعيَّة  الثقافيَّة  املجاالت  خمتلف  يف  أسهم  إْذ  والواعي؛ 
ن ِمن ممارسة عمله يف املكتبة، و يف حزب االستقالل، و يف املجلس  البرصة، ومتكَّ
البلدّي، ويبدو أنَّ حصوله عىل املرتبة األُوىل يف انتخابات املجلس البلدّي عام 
ابقة دور كبري يف ذلك، فضاًل عن  )1957( مل يأِت ِمن فراٍغ؛ إذ كان لنشاطاته السَّ
آنذاك،  ًا  التي كانت رائجة جدَّ القومّية  باألفكار  القومّي، وتشّبعه  متّتعه باحلسِّ 

التي كانت أكثر شيوعًا وتقّباًل لدى املجتمع البرصّي.
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اخلامتة

ِمن أهمِّ النتائج التي توّصل إليها البحث:
ظهَر  كاٍف،  تعليٍم  عىل  حصوله  وعدم  عمره،  ِصغر  ِمن  غم  الرُّ عىل   -1
دة املواهب  ًة بارزًة مرموقًة، ومتعدِّ يِّد )فيصل محود( بوصفه شخصيًَّة برصيَّ السَّ
وتوفري  وتطويرها،  األهليَّة  املكتبة  تأسيس  يف  كبرٍي  بدوٍر  أسهم  إذ  واألعامل؛ 
والواضح  والبارز  الكبري  ور  الدَّ عن  فضاًل  الزمن،  مرور  مع  كاّفة  مستلزماهتا 
الذي مارسه )فيصل محود( يف املجتمع البرصّي من خالل عمله يف املكتبة، و 
مشاركته يف نادي املهلَّب، وانضاممه إىل حزب االستقالل يف البرصة، فضاًل عن 

دوره الكبري ومشاركته يف املجلس البلدّي يف البرصة.
مكتبة  ل  أوَّ بوصفها   )1928( عام  تأسيسها  منذ  األهليَّة  املكتبة  بروز   -2
املستلزمات  راسة، وغري ذلك من  الدِّ الكتب ومستلزمات  ببيع  ت  أهليَّة اختصَّ

فني. التي ختصُّ املتعلِّمني واملثقَّ
علميًَّا  رصحًا  بوصفها  األهليَّة،  للمكتبة  يادّي  والرِّ الثقايّف  ور  الدَّ تطّور   -3
بتنّوع  البرصة،  مثّقفي  ِمن  الكثري  لتجّمع  مركزًا  أصبحت  إْذ  وأدبيًَّا؛  وثقافيًَّا 
واملعلِّمون، فضاًل عن دورها  عراء واألُدباء  الشُّ يرتادها  إذ كان  اختصاصاهتم؛ 
ول األُخرى، ال سيَّام من  ت من الدُّ يف جلب املطبوعات احلديثة من كتب وجمالَّ
الثقايّف  التطّور  ادها، ما يفرسِّ مدى  عة املمكنة، وتوزيعها عىل روَّ مرص، وبالرسُّ

احلاصل يف مدينة البرصة آنذاك.
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املالحق

يِّد )فيصل محود( عام  جئني يف البرصة إىل السَّ ملحق رقم )1( كتاب ُشكر من جلنة إيواء الالَّ
.)68()1948(
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ملحق رقم )2( إعالن املكتبة األهليَّة يف صحيفة )الثَّغر( عام )1949()69(.

ملحق رقم )3( طلب تأسيس نادي املهلَّب عام )1938()70(.
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ة لنادي املهلَّب عام )1938()71(. ملحق رقم )4( اهليأة اإلداريَّ

يِّد )فيصل محود( ألهايل البرصة بعد فوزه يف انتخابات  ملحق رقم )5( كتاب ُشكر السَّ
املجلس البلدّي عام )1957()72(.
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13- مذّكرات قاسم رجب: ص66-65.
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الثاين1937(: ص1.
عام  يف  زيدان  جرجي  قبل  من  ست  ُأسِّ رة،  مصوَّ شهرّية  جمّلة  هي  اهلالل:  جمّلة   -15
جمّلة  ل  أوَّ ُتعدُّ  بذلك  وهي  زيدان،  وشكري  أميل  ِمن:  كلٌّ  امتيازها  وصاحب   ،)1892(
َد  ثقافّية شهرّية عربّية، وما زالت تصدر حّتى اليوم. أّما سبب التسمية باسم )اهلالل(، فقد عدَّ
جورجي زيدان ثالثة أسباب: أّوهلا: » ترّبًكا باهلالل العثاميّن رفيع الّشأن شعار دولتنا العليَّة 
ها مع الزمن حّتى  أيَّدها اهلل، وثانيها: ألهّنا تظهر كّل أّول شهر كاهلالل. وثالثها: تفاؤالً بنموِّ

.wiki. http.ar.m. Wikipedia.org :تكتمل بدًرا«، للتفاصيل ُينظر
يعقوب  الدكتور  أنشأها  املقتطف: وهي جمّلة شهرّية علمّية صناعّية زراعّية،  16- جمّلة 
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تشتمل أواّل عىل )24( صفحة حّتى بلغ عدد صفحاهتا )124( بحرف دقيق. فكانت )شيخ 
ُينظر:  للتفاصيل  يبلغه سواها عىل اإلطالق،  مل  بلغت عمرًا طوياًل  العربّية(؛ ألهّنا  املجاّلت 

.https:m.marefe.org
17- مذّكرات قاسم رجب: ص85؛ ومل حيصل الباحث عىل معلومات لتحديد أسعار 

الكتب وبيعها. 
18- مذّكرات قاسم رجب: ص221.

ة املهّمة، كانت تصدر يومّيًا، وتتضّمن أخبارًا  حف البرصيَّ 19- صحيفة النّاس: من الصُّ
الثاين 1931(، بوصفها  ل مّرة يف بغداد يف )3 كانون  سياسّية عربّية وقومّية، وصدرت ألوَّ
رة وجامعة. وكان مديرها املسؤول أمحد عّزت الروزبيايّن، ومدير إدارهتا  جمّلة ُأسبوعّية مصوَّ
ياب يف البرصة، وهي امتداد  ياب، ثّم توقَّفت عن الّصدور حّتى أصدرها السَّ محن السَّ عبد الرَّ
لتلك الّصحيفة. وكانت ُتطبع يف مطبعة الثَّغر، وكانت إدارهتا يف قضاء أيب اخلصيب، وصدر 
العدد األّول منها يوم األحد يف )9 حزيران 1935(، وُحجبت عن الّصدور عام )1941(؛ 
ثورة  وعند   ،)1949( عام  الّصدور  إىل  عادت  ثّم   ،)1941( مايس  لثورة  تأييدها  بسبب 
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امتيازها بموجب قانون املطبوعات  الّصدور هنائّيًا، وُألغي  )14/متُّوز 1958( توّقفت عن 
البرصّية  النّاس  املبارك، جريدة  ُينظر: صفاء  للتفاصيل  يَّة رقم )206( لعام )1968(،  املحلِّ
 :2001 ج1،   ،)28( العدد  البرصة،  أبحاث  جمّلة  والدولّية،  والقومّية  الوطنّية  واهتامماهتا 

ص11، 12، 14. 
20- النّاس، عدد )160(، )22 أيلول 1936(. 

21- معن العجّل، املصدر الّسابق: ص25. 
حف البرصّية التي صدرت يف الثالثينّيات؛ إذ حصل  22- صحيفة الثَّغر: ُتعدُّ ِمن أبرز الصُّ
يِّد أمحد العطيَّة عىل امتياز إصدارها بموافقة وزارة الّداخليَّة بتاريخ )3/آذار 1933(، يف  السَّ
حني صدر العدد األّول منها يف البرصة بتاريخ )12/آذار1933(، وجاء يف عنواهنا: )الثَّغر 
صحيفة سياسيَّة يوميَّة عاّمة، صاحب امتيازها ومديرها املسؤول أمحد العطّية ورئيس حتريرها 
ت حّتى عام )1973(،  ومديرها شاكر النِّعمة(، وكانت تصدر يومّيًا عدا يوم اجلمعة، واستمرَّ
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الرأس،  لباس  وتعني:  أصٍل سامّي،  من  التينّي  أصل  ذات  كلمة  وهي  دارة:  السِّ  -24
الفينة  بتبديل  احلكم  رجال  قام  إذ  )1921(؛  عام  العراقّية  احلكومة  تشكيل  بعد  وظهرت 
واقتحوا  للوطنّية،  ورمزًا  شعارًا  ويّتخذ  التصميم،  عراقّي  بلباس  األجنبيَّتني  والكليتة 
تسميتها الفيصلّية نسبًة إىل امللك فيصل األّول الذي قام بلبسها، وكانت تدلُّ عىل املوظَّفني يف 
احلكومة، وإىل املتعلِّمني بصورة عاّمة، وكان َمن يرتديا ُيطلق عليه أفندي، للتفاصيل ُينظر: 
عربّي احلسنّي، املالبس  وليد اجلادر، األزياء الّشعبيَّة يف العراق: ص97-98؛ حمّمد حسن السَّ

واحلل يف العراق: ص41.
ل 1935(.  25- النّاس، عدد )48(، )24 كانون األوَّ

26- النّاس، عدد )1137(، )3 متُّوز 1947(. 
27- عبد اهلل رمضان آل عيادة الرفاعّي، املصدر الّسابق: ص65.

عام  الّسيمر  حمّلة  يف  البرصة  مدينة  يف  ولد   :)1983-1901( جالل  جواد  حمّمد   -28
يمر، ونقل خالل األعوام )1928-1930( إىل مدرسة  )1901(. أصبح معلِّاًم يف مدرسة السِّ
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العامرة،  ثانوّية  إذ ُعنيِّ يف  العامرة؛  ثّم إىل  الشيوخ،  ثّم إىل مدرسة سوق  النّارصّية االبتدائّية، 
وبقي يف )12( سنة، وخالل األعوام )1942-1944(، أصبح مديرًا لثانوّية النّارصّية، ويف 
عام )1945( ُنقل إىل ثانوّية البرصة للبنات، ثّم يف ثانوّية البرصة؛ ويف معهد إعداد املعلِّمني 
الثقافّية يف البرصة عام )1951(، وأسهم يف الكثري من املناسبات االجتامعيَّة  س الرابطة  أسَّ
حف العراقّية، ويف جمّلة  ينّية التي كانت ُتقام يف البرصة، وُنرشت الكثري من مقاالته يف الصُّ والدِّ
بنانّية، له عدد ِمن املؤلَّفات، منها: علوم القرآن، وأدب القرآن، وفلسفة اإلمام، وله  الِعرفان اللُّ
كتاب خمطوط بعنوان مع الّشيخ الّصغري، للتفاصيل ُينظر: هناء نعمة حمّمد الغالبّي، املصدر 

الّسابق: 1275/4، 1276.
ي حسن )1912-1983(: ولد يف البرصة عام )1912(. أديٌب وشاعٌر،  29- كاظم مكِّ
ج  عر واألدب، وكان حسن اخللق، صادق يف حياته، وخملص يف عمله، خترَّ برع يف كتابة الشِّ
انترشت هنا  التي  عر والنثر  الشِّ العلامء واألساتذة، كتب جمموعة كبرية من  يد عدد من  عىل 
ّي، ُعنيِّ مأمورًا للمكتبة العاّمة عام )1949(،  وهناك، ومل يتمّكن من طبعها بسبب عجزه املادِّ
من  كر  الشُّ كتب  من  كبري  عدد  عىل  وحصل  البرصة،  مدارس  من  عدٍد  يف  سًا  مدرِّ عمل  ثّم 
دائرة معارف البرصة، ومديرّية تربية البرصة؛ الهتاممه بالتدريس وحصوله عىل نسبة عالية يف 
فاته األدبّية قّصة صفوان األديب  النّجاح طول الّسنوات التي عمل فيها يف التدريس. من مؤلَّ
وحديث  األصيل،  شمس  وديوان   ،)1950( عام  التامسيح  دموع  وكتاب   ،)1939( عام 
العقل والقلب، وقْد تويفِّ عام )1983(، للتفاصيل ُينظر: هناء نعمة حمّمد الغالبّي، املصدر 

نفسه: 1143/3؛ عبد احلليم مهودر، املشهد الثقايف يف البرصة: ص215.
أبيه  يد  عىل  نشأ   .)1903( عام  البرصة  يف  ولد   :)1971-1903( شرّب  عّباس   -30
يِّد حمّمد شرّب، الذي ُعني بتبيته، ولّقنه العلوم العربّية والفقه، ثّم درس  العاّلمة املجتهد السَّ
الرّشيعة اإلسالمّية وعلم الكالم واملنطق يف احلوزة العلمّية يف النّجف األرشف. قرأ الكثري 
عر العراقّي، وكانت له حلقة يف بيته  من املراجع والنصوص األدبّية، وأصبح أحد أعالم الشِّ
ويف جامع )حييى زكرّيا(، حيضها كثري ِمن الّشباب، ويف عام )1947( ُعنيِّ قاضيًا يف البرصة، 
وله  الكرخ،  جانب  يف  قاضيًا  بغداد  إىل  ُنقل  ثّم  طويلة،  مّدة  فيها  ومكث  العامرة،  إىل  وُنقل 
مؤلَّفات  وله  واملوشور،  املحتقة،  واألنفاس  وصور،  جواهر  ديوان  منها:  املؤلَّفات،  بعض 
إحالته  وبعد  خمطوطة،  كلُّها  تزال  وال  العربيَّة،  واآلداب  والتاريخ  والفلك  ين  الدِّ يف  ُأخرى 
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عىل التقاعد تويفِّ يف البرصة عام )1971(، للتفاصيل ُينظر: هناء حمّمد نعمة الغالبّي، املصدر 
نفسه: 841-840/3. 

31- هناء نعمة حمّمد الغالبّي، املصدر الّسابق: 1086/3؛ عبد احلليم مهودر، املصدر 
نفسه: ص213. 

32- معن العجّل، املصدر الّسابق: ص28. 
33- الثَّغر، العدد )3743(، )24 أيلول 1947(.

س هذا احلزب يف بغداد يف )1946/4/2( من قبل بعض  34- حزب االستقالل: ُأسِّ
الّسعدّي، وفائق  الراوي، وداود  العراقّية، ومنهم: حمّمد مهدي كّبة، وإبراهيم  الشخصيَّات 
يق شنشل، ورزوق شامس، وعبد  ائّي، وخليل كنّة، وعبد الرّزاق الظاهر، وحمّمد صدِّ امرَّ السَّ
املحسن الّدورّي، وفاضل معلَّة، وإسامعيل عبد اهلادي الغانم؛ وأصبح للحزب صحيفة باسم 
فيَّة  م جمموعة من الشباب القومّي يف البرصة طلبًا إىل مترصِّ )صحيفة لواء االستقالل(. وقْد قدَّ
بتاريخ 1946/4/3(، وِمن هؤالء كلٌّ ِمن: عبد اهلل عبد  املرّقم )166  الكتاب  البرصة يف 
الم املناصري، وحمّمد أمني الّرمحايّن، وحمّمد عبد العزيز  ياب، وعبد السَّ املجيد، وعبد القادر السَّ
اهلل  عبد  نجم  والّشيخ  الّسعدون  الفالح  الكريم  عبد  نايف  والشيخ  بركات،  وهاشم  املانع، 
واد، وعبد اللَّطيف عبد الوّهاب، ومتّت املوافقة عىل  الفالح الّسعدون، وأمحد عبد القادر السَّ
ر احلزب يف جلسته رقم )34  عيد، وقرَّ فتح فرع للحزب يف البرصة بعد جميء وزارة نوري السَّ
تًا للحزب، واخّتذ احلزب من  ياب معتمدًا مؤقَّ ل 1946( تعيني عبد القادر السَّ يف 3 كانون األوَّ
بناية صحيفتي )الربيد والنّاس( مقّرًا مؤّقتًا له، ثّم انتقل إىل بناية مستأجرة يف حمّلة العزيزّية، 
تاريخ  العكام،  األمري هادي  عبد  ُينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  املقّر رسمّيًا،  افتتاح  تّم  وفيها 
ادة،  السَّ عبد  الكريم  عبد  نجاة  ص17-29؛  العراقّي)1958-1946(:  االستقالل  حزب 
الثانية )1945-1958(: ص50؛ زينب  العاملّية  البرصة بعد احلرب  ياسّية يف  السِّ األوضاع 
كاظم أمحد العّل، حزب االستقالل يف البرصة وضعه التنظيمّي وصحافته )1956-1946(، 

جمّلة آداب البرصة، العدد )37(، 2004: ص103-102.
35- النّاس، عدد )1202(، )30 أيلول 1947(. 

36- املصدر نفسه.
37- معن العجّل، مصدر سابق: ص29. 
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38- مطار البرصة: بدأت احلكومة العراقّية منذ عام )1931( تعمل عىل إنشاء مطارات 
مدنّية يف العراق، فكانت وزارة االقتصاد واملواصالت العراقّية قد اختارت منطقة املعقل مكانًا 
يَّتها، ونتيجة  إلنشاء املطار، ويرجع ذلك إىل وجود ميناء يف املنطقة، األمر الذي زاد ِمن أمهِّ
رت إدارة امليناء منذ عام )1933( إنشاء مطار عىل ساحل شّط  ّية ميناء البرصة، قرَّ لزيادة أمهِّ
العرب؛ إْذ تنزل فيه الطائرات األرضّية عىل جانب، والطائرات املائّية التي حتّط يف النّهر عىل 
رت إدارة امليناء بعد أْن أكملت االستعدادات يف عام )1934( إنشاء  اجلانب اآلخر، وقْد قرَّ
املطار  يف  بالعمل  امليناء  ملديرّية  التابعة  كات  الرشَّ بدأت   )1935( عام  منتصف  ويف  املطار، 
مراحل  إىل  الرئيسة حّتى وصلت  املطار  بناية  األعامل يف  استمّرت  األّيام  مرور  املديّن. ومع 
مة، بحيث أصبح البناء ُيشاَهد عن بعٍد يف هناية العام )1937(. ويف مطلع عام )1938(  متقدِّ
ر أْن يكون يوم )23 آذار 1938( هو  غدت األعامل يف داخل البناية عىل وشك االنتهاء، وتقرَّ
يوم االفتتاح الرسمّي للمطار وتوابعه، للمزيد من التفاصيل ُينظر، فالح حسن عايت البهاديّل، 
ّية اآلداب- جامعة  مة إىل كلِّ الطريان املديّن العراقّي )1933- 1979(، رسالة ماجستري مقدَّ

البرصة، 2018: ص46-42. 
39- الثَّغر، عدد )3889(، )31 آذار 1948(. 

40- الثَّغر، عدد )3901(، )15 نيسان 1948(.
من  جمموعة  أّول  وصول   ،)1948 األّول  ترشين   4( يف  البرصة  مدينة  شهدت   -41
بلدّية  وقامت  ديارهم،  الّصهيونّية  القّوات  استباحت  أن  بعد  إليها  الفلسطينّيني  جئني  الالَّ
عيبة،  اهتم املؤّقتة يف منطقة الشُّ البرصة بتهيئة سّياراهتا لنقلهم من حمّطة القطار يف البرصة إىل مقرَّ

وغريها، رجب بركات، بلّدية البرصة )1869-1981(: ص652.
42- الثَّغر، عدد )4019(، )6 أيلول 1948(، ُينظر: ملحق رقم )1(.

43- الثَّغر، عدد )4211(، )25 نيسان 1949(، ُينظر: ملحق رقم )2(.
ياب.  ياب )1926-1964(: هو بدر شاكر عبد اجلّبار مرزوق السَّ 44- بدر شاكر السَّ
ولد عام )1926( يف قرية جيكور يف البرصة، وتوّفيت والدته وهو يف الّسادسة من عمره، 
انتقل إىل مدرسة املحمودّية  ثّم  ته، دخل مدرسة باب سليامن االبتدائيَّة،  فتّبى يف كنف جدَّ
االبتدائّية، وختّرج منها عام )1938(، ثّم دخل متوّسطة وإعدادّية البرصة، وختّرج منها من 
الفرع العلمّي يف عام )1942(، دخل قسم اللُّغة العربّية يف دار املعلِّمني العالية يف بغداد، ثمَّ 
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انتقل إىل قسم اللُّغة اإلنكليزّية، وختّرج منه يف عام )1948(، وتويّف يف املستشفى األمريّي يف 
الكويت يوم )1964/12/24(، ومُحل جثامنه إىل البرصة، وُدفن يف مقربة احلسن البرصّي، 
عرّية: ديوان أزهار ذابلة، وأزهار وأساطري، للمزيد من التفاصيل، ُينظر:  ومن أبرز أعامله الشِّ
وهلم  احلديث  العرص  يف  املتوّفني  العراقّيني  الّشعراء  معجم  التميمّي،  مّحودي  صادق  جعفر 

ديوان مطبوع: ص60-59.
45- هناء نعمة حمّمد الغالبّي، مصدر سابق: 1086/3.

سياسّية،  يومّية  أدبّية  وهي  املمّيزة،  البرصّية  حف  الصُّ من  الّدستور:  صحيفة   -46
ُمنحت  يوان،  الدِّ الرسول  عبد  املحامي  املسؤول  ومديرها  العامر،  حممود  امتيازها  صاحب 
ت يف الّصدور حّتى ثورة )14 متُّوز 1958(؛ إذ  امتيازها بتاريخ )1953/7/21(، واستمرَّ
يت بعدها بصحيفة التحرير، وبقيت غري منتظمة يف الّصدور حّتى ُألغي امتيازها بتاريخ  سمِّ

)1963/2/8(، ُينظر: رجب بركات، صحافة اخلليج العريّب...: ص191-190.
47- الّدستور، عدد)193(، )7 آذار1955(.

48- محيد محود النّارص وعبد اإلله إبراهيم الوائّل، دليل املكتبات العراقّية: ص114.
49- مجعّية اجلّوال العريّب: هي تنظيم قومّي ذو صفة عسكرّية، ُأجيزت يف بغداد يف صيف 
عام )1934(، وهدفها تعزيز الّشعور القومّي العريّب وتنميته يف األجيال الّصاعدة، ومن أبرز 
أعضائها: خالد اهلاشمّي، ومتي عقراوي، ودرويش املقدادّي، وكانت ُتصدر جمّلة )الفتّوة(، 
وهلا نظام خاّص هبا، للتفاصيل ُينظر: عامد أمحد اجلواهرّي، نادي املثنّى وواجهات التجّمع 
القومّي يف العراق )1934-1942(: ص21-25؛ نوري عبد احلميد العاين، مجعّية اجلّوال 

العريّب )1934-1941( حماوالت تأطري الفكر القومّي يف العراق: ص60-37. 
الشخصّيات  من  جمموعة  مت  قدَّ أْن  بعد   ،)1935( عام  يف  س  أسِّ املثنّى:  نادي   -50
املقدادّي،  ودرويش  اهلاشمّي،  وخالد  عقراوي،  ومتي  شوكت،  صائب  وهم:  العراقّية، 
وصربي رشيد، وفهمي سعيد، يف شباط )1935( بطلب لتأسيس ناٍد ثقايّف وريايّض باسم 
عام  انحالله  حّتى  ونشاطه  عمله  ومارس  إجازته،  ومتّت  الشيبايّن،  حارثة  بن  املثنّى  نادي 

)1942(، للتفاصيل ُينظر: عامد أمحد اجلواهرّي، املصدر نفسه: ص26.
يف  احلديث  ياسـّي  السِّ الفكر  بدايات  األمري،  ياسني  وليىل  العمر  صالح  فاروق   -51

البرصة )1929-1941( يف ضوء الوثائق الرسميَّة العراقيَّة: ص154-153.
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يوان، رقم امللفة )32050/10383(، نادي  52- د، ك، و، ملّفات وزارة الّداخلّية، الدِّ
ف لواء البرصة ذو العدد )9309(  لب بن أيب صفرة، كتاب طلب تأسيس النادي إىل مترصِّ املهَّ

بتاريخ: )1938/3/15(، و 23، ص 40، ُينظر: ملحق رقم )3(.
53- من عمل الباحث باالعتامد عىل، املصدر نفسه، عن كتاب معتمد نادي املهلَّب إىل 
فيَّة لواء البرصة، املرقم )2( بتاريخ: )8/16/، 1938(، و18، ص 32، ُينظر: ملحق  مترصِّ

رقم )4(.
54- امللك غازي )1912- 1939(: وهو غازي بن فيصل بن الرشيف حسني، ولد 
يد  والكتابة عىل  القراء  تعلَّم  أن  بعد  األردن عام )1924(  إىل  آذار 1912(، غادر  يف )21 
ة امللكّية يف العراق، وختّرج برتبة  مشايخ مّكة، ويف عام )1928( دخل إىل املدرسة العسكريَّ
ضابط عام )1931(، ويف منتصف عام )1933( سافر امللك فيصل األّول إىل لندن، وأوكل 
مهّمة الّدولة إىل ويلِّ العهد، وكانت هذا املهّمة األُوىل لألمري غازي؛ إذ نجح يف قمع حركة 
ج غازي ملكًا عىل العراق يف)8 أيلول 1933(، وتويّف  اآلثورّيني، وبعد وفاة امللك فيصل، توِّ
الروح  غازي  امللك  القييّس،  مهدي  فيصل  معن  ُينظر:  للتفاصيل   ،)1939 نيسان   23( يف 

العربّية الوطنّية األصيلة: ص22-17.
55- وعد عّل كاظم العبودّي، مصدر سابق: ص188-187. 

56- فاروق صالح العمر وليىل ياسني األمري، مصدر سابق: ص163. 
الباحثتان نجاة عبد  الثاين 1948(؛ ومل تكن  النّاس، عدد )1263(، )11 كانون   -57
الكريم عبد الّسادة وزينب كاظم أمحد العّل دقيقتني؛ إذ مل ُتشريا إىل فوز الّسّيد )فيصل محود( 
عبد  الكريم  عبد  نجاة  ُينظر:   ،)1948( عام  االستقالل  حلزب  اإلدارّية  اهليأة  انتخابات  يف 

ادة، مصدر سابق: ص53؛ زينب كاظم أمحد العلـّي، مصدر سابق: ص106. السَّ
58- زينب كاظم أمحد العّل، مصدر سابق: ص106. 

59- نجاة عبد الكريم عبد الّسادة، مصدر سابق: ص53، 55.
60- الثغر، عدد )3716(، )24 آب 1947(.

61- املصدر نفسه، عدد )3881(، )22 آذار 1948(.
62- رجب بركات، بلدّية البرصة: ص492.

63- املصدر نفسه: ص309. 
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64- املصدر نفسه: ص672، 673. 
أيلول  النّاس، عدد )2500(، )25  أيلول 1957(؛  الثَّغر، عدد )6631(، )24   -65

 .)1957
ة البرصة: ص493؛ الثَّغر، عدد )6686(، )30 ترشين الثاين  66- رجب بركات، بلديَّ

 .)1957
67- الثَّغر، عدد )6688(، )2 كانون األّول 1957(؛ ُينظر: ملحق رقم )5(. 

68- الثَّغر، عدد )4019(، )6 أيلول 1948(.
69- الثَّغر، عدد )4211(، )25 نيسان 1949(.

 ،)32050/10383( امللّفة  رقم  يوان،  الدِّ الداخلّية،  وزارة  ملّفات  و(،  ك،  )د،   -70
ف لواء البرصة ذو العدد  نادي املهلَّب بن أيب صفرة، كتاب طلب تأسيس النادي إىل مترصِّ

)9309(، بتاريخ: )1938/3/15(، و 23، ص40.
امللّفة )32050/10383(،  يوان، رقم  الدِّ الداخلّية،  ملّفات وزارة  ) د، ك، و(،   -71
فّية لواء البرصة املرقم )2(،  نادي املهلَّب بن أيب صفرة، كتاب معتمد نادي املهلَّب إىل مترصِّ

بتاريخ: )1938/8/16(، و18، ص32.
72- الثَّغر، عدد )6688(، )2 كانون األّول 1957(.
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امل�صادُر واملراجُع

يوان اخليَّة، الدِّ �ت وزارة الدَّ اأّواًل- الوث�ئق غري املن�صورة، وث�ئق البالط امللكّي: ملفَّ
ة )32050/10383(، نادي املهلَّب بن  يوان، رقم امللفَّ اخليَّة، الدِّ ات وزارة الدَّ 1- ملفَّ
ف لواء البرصة ذو العدد )9309( بتاريخ:  أيب صفرة، كتاب طلب تأسيس النّادي إىل مترصِّ

.)1938/3/15(

�ص�ئل واالأطروح�ت اجل�معيَّة ث�ني�ً- الرَّ
رسالة   ،)1939-1933( ة  البرصيَّ الثَّغر  صحيفة  الركايّب،  عليوي  يوسف  عكاب   -1

ّية اآلداب-جامعة البرصة، 1996. مة إىل كلِّ ماجستري غري منشورة مقدَّ
رسالة   ،)1979  -1933( العراقّي  املديّن  الطَّريان  البهاديّل،  عايت  حسن  فالح   -2

يَّة اآلداب- جامعة البرصة، 2018. مة إىل كلِّ ماجستري مقدَّ
3- وعد عّل كاظم العبودّي، األوضاع الثقافّية يف لواء البرصة )1921-1939(، رسالة 

يَّة التبية للعلوم اإلنسانّية - جامعة ذي قار، 2018. ماجستري غري منشورة، كلِّ

ث�لث�ً: الكتب العربّية
عراء العراقّيني املتوّفني يف العرص احلديث  1- جعفر صادق محودي التميمّي، معجم الشُّ

وهلم ديوان مطبوع، بغداد-1991.
2- محيد محود النّارص وعبد اإلله إبراهيم الوائّل، دليل املكتبات العراقيَّة، بغداد-1975.

ة البرصة )1869-1981(، بريوت-2013. 3- رجب بركات، بلديَّ
 ،)1958-1946( العراقّي  االستقالل  حزب  تاريخ  العكام،  هادي  األمري  عبد   -4

بغداد-1980.
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)في�صل حمود( واملكتبة الأهليَّة ِف الب�صرِة)1958-1928(

رويش، تاريخ التعليم يف البرصة، البرصة، 2011. 5- عبد الباسط خليل حمّمد الدَّ
6- عبد احلليم مهودر، املشهد الثقايّف يف البرصة، بغداد، 2018.

7- عبد اهلل رمضان آل عيادة الرفاعّي، أعيان البرصة يف القرنني التاسع عرش والعرشين، 
دمشق، 2016.

العراق )1934- القومّي يف  التجّمع  املثنّى وواجهات  نادي  8- عامد أمحد اجلواهرّي، 
1942(، بغداد، 1984.

يايّس احلديث يف البرصة  9- فاروق صالح العمر وليىل ياسني األمري، بدايات الفكر السِّ
)1929-1941( يف ضوء الوثائق الرسميَّة العراقيَّة، بريوت، 2013.

عربّي احلسنّي، املالبس واحلل يف العراق، بغداد، 2017. 10- حمّمد حسن السَّ
11- مذّكرات قاسم حمّمد رجب صاحب مكتبة املثنّى ببغداد، قّدم هلا وعلَّق عليها عامد 

الم رؤوف، بريوت، 2009. عبد السَّ
12- معن العجّل، يف البرصة، بغداد، 1948.

ط2،  األصيلة،  الوطنيَّة  العربيَّة  الروح  غازي  امللك  القييّس،  مهدي  فيصل  معن   -13
بغداد، 2014.

العامليَّة  احلرب  بعد  البرصة  يف  ياسيَّة  السِّ األوضاع  ادة،  السَّ عبد  الكريم  عبد  نجاة   -14
الثانية )1945-1958(، مراجعة وتدقيق وضبط: مركز تراث البرصة، قسم شؤون املعارف 

سة، 2017. اإلسالمّية واإلنسانّية- العتبة العّباسّية املقدَّ
ال العريّب )1934-1941( حماوالت تأطري  15- نوري عبد احلميد العايّن، مجعّية اجلوَّ

الفكر القومّي يف العراق، بغداد، 2018.
16- هناء نعمة حمّمد الغالبّي، دائرة املعارف البرصّية، ج3، ج4، بريوت، 2016.

17- وليد اجلادر، األزياء الّشعبّية يف العراق، بغداد، 1989.

رابع�ً: الدوريَّ�ت
1- زكي حسني الوردّي وجمبل الزم مسلم املالكّي، مكتبات البرصة، موسوعة البرصة 

ة، املوسوعة الفكرّية، البرصة، 1989. احلضاريَّ
جمّلة  والدولّية،  والقومّية  الوطنّية  واهتامماهتا  ة  البرصيَّ النّاس  جريدة  املبارك،  صفاء   -2
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اأ. د. اإبراهيم فنجان الإمارة - م. م. حيدر �شهيد جرب اخلفاجّي

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

أبحاث البرصة، العدد )28(، ج1، 2001.
3- عامد عبد الّسالم رؤوف، املكتبات، حضارة العراق، اجلزء 13، بغداد، 1985.

ت حف واملجالَّ خ�م�ص�ً: ال�صُّ
ل 1935(. 1- النّاس، عدد )48(، )24 كانون األوَّ

2- النّاس، عدد )160(، )22 أيلول 1936(.
ار 1943(. 3- الثَّغر، عدد )2448(، )26 أيَّ
4- النّاس، عدد )1137(، )3 متُّوز 1947(.
5- الثَّغر، عدد )3716(، )24 آب 1947(.

6- الثَّغر، عدد )3743(، )24 أيلول 1947(.
7- النّاس، عدد )1202(، )30 أيلول 1947(.

8- النّاس، عدد )1263(، )11 كانون الثاين 1948(.
9- الثَّغر )3881(، )22 آذار 1948(.

10- الثَّغر، عدد )3889(، )31 آذار 1948(. 
11- الثَّغر، عدد )3901(، )15 نيسان 1948(.

12- الثَّغر، عدد )4019(، )6 أيلول 1948(.
13- الثَّغر، عدد )4211(، )25 نيسان 1949(.
14- الثَّغر، عدد )6631(، )24 أيلول 1957(.

15- النّاس، عدد )2500(، )25 أيلول 1957(.
16- الثَّغر، عدد )6688(، )2 كانون األّول 1957(.

ت �ص�د�ص�ً: املجالَّ
نة األُوىل، )2 كانون الثاين 1937(. 1- جمّلة اهلدف، العدد )1(، السَّ

خصيَّة سابعًا: املقابالت الشَّ
يِّد )مصطفى غازي فيصل محود(، بتاريخ: )2019/1/1(،  1- مقابلة شخصيَّة مع السَّ

يف موقع املكتبة األهليَّة حاليًَّا يف منطقة البرصة القديمة.




