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وبعد ان مت طبع الديوان مل ت�شاأ وزارة املعارف ان ت�شرتي 
من الديوان اكرث من ع�شرين ن�شخة , فاعتذر الر�شايف عن 
ان يبي���ع هذا العدد ال�شئيل وه���و املوعود باأن ي�شدد املبلغ 

الذي ت�شلفه ن�شخاأ من الديوان.
ث���م ع���ادت وزارة املاليه تطال���ب الر�شايف بت�شدي���د املبلغ 
ال���ذي بذمت���ه فكتب���ت اىل رئا�ش���ة جمل����س الن���واب كتابها 
املرق���وم 1532 امل���وؤرخ يف 8 �شب���اط 1934 زمن ) الوزير 
ن�شرة الفار�شي ( تطلب اجراء مايقت�شي ال�شتيفاء ال�شلفة 
املذكورة باالق�شاط ال�شهريه املنا�شبة وقد ا�شبح الر�شايف 
حينه���ا نائباآ عن لواء بغ���داد فاآخذت حما�شبة جمل�س االمة 
حت�شم من خم�ش�شات النيابية خم�س وع�شرين دينارا كل 

�شهر ..
ث���م حلت وزارة علي ج���ودت املجل�س النياب���ي والر�شايف 
م�شغ���ول الذم���ة مببل���غ ق���دره مائت���ان وخم�ش���ة وع�شرين 
دين���ارا واربعمئ���ة و�شت���ة وثالث���ون فل�شا . وعندم���ا التئم 
املجل�س الذي تولت انتخابه تلك الوزارة مل يكن الر�شايف 
م���ن اع�شائ���ه , ف�ش���ل مثقال بذل���ك الدين ال�شخ���م بالن�شبة 
الي���ه , فل���م تنت�شله من تل���ك الورطة اال ال���وزارة الها�شمية 
الت���ي ا�ش���درت ) قانون اعف���اء مبالغ غري قابل���ة التح�شيل 
وتعوي����س امللتزم���ن رق���م 58 ل�شن���ة 1935 فاأدخل���ت يف 

�شمنه الدين الذي بذمة الر�شايف وانقذته منه ( ...
وقب���ل ان ي�شتقر راأي ال���وزارة على ابراء ذمت���ه من الدين 
بزم���ن   ( املالي���ة  , رجح���ت وزارة  الت�شري���ع  م���ن طري���ق 
الوزي���ر يو�ش���ف غنيمة م���ن ال�شخ�شي���ات اليهودية الذكية 
واحلري�شة على املال العام ( يف كتابها املرقوم �س / 153 
املوؤرخ 28 �شباط 1935 اأن تبتاع وزارة املعارف كمية من 
الديوان تعادل قيمتها طلب اخلزينة , وراأت اأن يف موافقة 
وزارة املع���ارف عل���ى اقرتاحها ه���ذا ابراء ذم���ة الر�شايف 
ب�ش���ورة الئقة ورعاية خلدمة االدب مع���ا حتى ولو وزعنا 
الكمي���ة امل�ش���رتاة عل���ى ط���الب املدار����س جمان���اأ , فاأجابت 
وزارة املع���ارف ) بزم���ن الوزي���ر حمم���د ر�ش���ا ال�شبيبي ( 
بكتابه���ا املرقوم �س/220 امل���وؤرخ 28 ني�شان 1935 باأنها 
حتب���ذ ابراء ذمة الر�شايف مما عليه للخزينة رعاية حلرمة 
االدب وه���ي ت���رى ان الع���دد ال���ذي يت�شنى لها �ش���راوؤه من 

الديوان اليتجاوز مائة ن�شخة .
اآم���ا اق���رتاح وزارة املالي���ة توزيع���ه عل���ى ط���الب املدار�س 
جمان���اأ , فلم ت���ر  وزارة املع���ارف ان يبت���ذل بالتوزيع ولو 
كان جمان���اأ , وان ال���وزارة مل تر  مانعاأ م���ن �شطب مابذمة 
الر�ش���ايف للخزين���ة بطريقة من الط���رق القانونية اذا كان 
يف ذلك رعاية حلقه و�شيانة ل�شاأن الديوان , فكتبت وزارة 

املالية اىل الر�شايف برغب���ة وزارة املعارف يف �شراء مائة 
ن�شخ���ة م���ن الدي���وان ..اال ان الر�ش���ايف اج���اب ال���وزارة 
بع���دم امتالكه لن�شخ ا�شافية فقد ذهب���ت جميعها �شذر مذر 
والباق���ي منه���ا لي�س يف ملك���ي والت�ش���ريف وان احلكومة 
العراقي���ة ا�شرتدت ربع �شلفته���ا وا�شتغرب قائال ان وزارة 
املعارف ا�شرتت من كتاب الريح���اين واالرناءوط ثلثمائة 
ن�شخة وه���ي تطالبني مبائة ن�شخة االن بعد كل هذا الدين 

املرتاكم من �شنن..
وقد ذكر مع���روف الر�شايف انه احرتقت غرفته التي كانت 
بجامع نائلة خاتون وجنم عن هذا احلريق االثاث الب�شيط 
واحرتاق نحو �شتمائة من �شعره يف عز الطلب على �شعره 
ب���ذاك الوقت وقال الر�ش���ايف انهم تعمدوا اح���راق الغرفة 

وقد جنا منها وكانت جرمية متعمدة وهو القائل
فيا قوم ان العلوم جتددت فاأن كنتم تهوونها فتجددوا

وخلوا جمود العقل يف اأم���ر دينكم فاأن جمود العقل للدين 
مف�ش���د رحلي���ه يف ليل���ة 16 مار����س 1945 فجع���ت حمل���ة 
ال�شفين���ة باالعظمي���ة بنب���اأ وف���اة مع���روف الر�ش���ايف كما 
وفجع���ت ع�ش���رية اجلباري���ه الكوردية بل���واء كركوك لفقد 

عزيزهم معروف ابن غني اجلباري الر�شايف...
ويب���دوا ان خادمه عبد ن�شي وقع امل�شاب ذلك اليوم وجاء 
ي�شتعطف ان يعطى مابقي من املال الذي خ�ش�س للتجهيز 
والتكفن , فلم يكف عن االحلاح يف الطلب حتى اخذ �شيئا 
من���ه , حمل النع����س وقد و�شعت مبقدم���ة التابوت كوفيته 
وعقال���ه الل���ذان كان يلب�شهما وبع���د ان �شل���ى عليهال�شيخ 
حم���دي االعظمي وحل���د ودفن مع���روف الر�شايف مبقربة 
االعظمية وقب���ل ان يودع م�شتقراآ , اأبنه حممد �شالح بحر 

العلوم بهذه االبيات:
باأي فم اأرثيك ياخمر�شاآ فمي

وهذا فمي قد عبه احلزن بالدم
ومن اأي قلب ا�شتمد جتلداآ عليك

 وهل قلب بدون تاآمل ؟
نعاك لنا النعي فقلنا دعاية

يراد بها تفريق �شعب منظم
اأ�شاعر هذا اجليل اأيتمت اأمة

بغري افتقاد احلر مل تتيتم
حتررت من قيد احلياة وعفتها

لرهط بال قلب يعي�س وال فم
مل يكف خادمه عبد بطرق ابواب ا�شدقاء الر�شايف وطلب 
معونتهم وكان يطرق باب كل �شديق بعد اأن يعرف بنف�شه 
ان���ه هو املق�ش���ود واملذكور ا�شم���ه يف و�شي���ة الر�شايف , 
فاأو�ش���ى بثم���ن كتب���ه اىل بنات���ه , ومل يدخر و�شع���اأ يف اأن 

يربق الربقيات وير�شل الر�شائل ..
 ان الواج���ب كان يدعون���ا اأن نحتف���ظ مب���ا ت���رك الر�شايف 
م���ن االث���اث يف غرفت���ه واأن ق���ال يف و�شيته )ان���ه الميلكه 
... ( وبفرا�ش���ه ال���ذي كان ين���ام في���ه , ولبا�ش���ه ال���ذي كان 
يلب�ش���ه يف اواخ���ر ايام���ه اىل ان ت�شعف الظ���روف في�شيد 
ل���ه �شريح فتو�شع يف حمل في���ه ... اال ان خادمه عبد كان 
االذكى واال�شرع فقد ا�شرع حمل كل ماكان ميلكه الر�شايف 
وباعها يف ال�شوق واأخذ اثمانها . حتى ان حممود الفار�س 
اجلرب���اوي خمتار حملة خ�ش���ر اليا�س من حمالت بغداد ) 
وه���و اب���ن خالة الر�شايف ( حن �شمع ب���اأن عبد يبيع تركة 
اب���ن خالته , ق�شد اىل ال�ش���وق لي�شرتيها فلم يظفر ب�شوى 

�شاعته فاأ�شرتاها واحتفظ بها ...

عن كتاب )الرصافي  وصيته ، صلتي به ...(

الرصافي ومعركته مع وزارة المعارف
قص����ة س����لفة طب����ع ديوان����ه

في سنة 1931 كان نوري السعيد 
رئيسأ للوزراء , وكان معروف 
الرصافي يومئذ نائبا عن لواء 
العمارة فآستطاع بما له من 

صداقة مع رئيس الحكومة ان 
يتسلف من وزارة المعارف مبلغآ 

قدره اربعة االف روبية )حوالي 300 
دينار( لطبع ديوانه على ان تسترد 

تلك الوزارة هذا المبلغ بخمسة 
اقساط تدفع بعد ان ينتهي طبع 

الديوان .

مصطفى علي

 وقد نال الر�شايف وعداآ باأن ي�شتوفى بدل هذا املبلغ ن�شخاآ 
من ديوانه.

غ���ري ان وزارة املع���ارف �شرعت طالبة بت�شدي���د املبلغ قبل 
ان يت���م طبع الدي���وان فيتحقق ال�ش���رط . فكتب اىل وزارة 
املالي���ه ) كان وزيرها ان���ذاك ر�شتم حيدر ( بذل���ك فاأجابتها 
بكتابها املرق���وم 7/158/4814 املوؤرخ يف 3/ 4/ 1932 
باأنه���ا ت���رى )اأم���ر تعقي���ب ا�ش���رتداد �شلف���ة كان يجري من 
قبلك���م مبا�شر( وار�شلت ن�شخة م���ن هذا الكتاب اىل رئا�شة 
جمل�س النواب طال���ب ان )ت�شتقطع خم�ش�شات الر�شايف 

النيابية(.
فاأجاب���ت رئا�ش���ة جمل����س الن���واب برئا�شة جمي���ل املدفعي 
)بانه���ا علمت من الر�شايف نف�شه )اأن االتفاق الذي مت بينه 
وب���ن وزارة املعارف يق�ش���ي با�شتيفاء ال�شلف���ة املدفوعه 
اليه البالغة )4000( روبية خم�شة اق�شاط تدفع بعد انتهاء 
طب���ع الديوان . فبالنظر اىل ذلك مل ن���رى امكانا لقطع �شئ 

من خم�ش�شات اال�شتاذ يف الوقت احلا�شر(.
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سكن السناجر – وهم اصل عشيرة 
العبودة الحالية – وخاصة ابناء 

المعز السنجري واوالد عمومته 
في منطقة )الشاهينية( في 

القرن السادس عشر الميالدي, 
وكانت عشيرة العبودة تنزل في 

مكانين ولهذا قيل لبعضهم عبودة 
)الجوازر( والبعض اآلخر عبودة 

الشاهينية, فقد ارسل الجد األعلى 
للشيخ حسن السنجري مؤسس 
الشطرة ابنه صالح لتعلم القراءة 

والكتابة في النجف ، وقد فعل 
صالح )الجد األول للشيخ حسن( 

األمر نفسه عندما ارسل ابنه 
محمد علي والد الشيخ حسن 
للدراسة في النجف األشرف.

 شاكر حسين الشطري

���ل ال�شي���خ  حممدعل���ي اال�شتق���رار يف النج���ف على      ف�شّ
الع���ودة اإىل ال�شاهيني���ة التي ظل فيها ابن���اء عمومته مدة 
طويل���ة قبل ان ي�شب ال�شيخ ح�ش���ن ال�شنجري يف النجف 
ويق���رر هو واإخوته الع���ودة اإليها, فاأ�شت���وىل ال�شيخ على 
ارا�ش���ي ال�شاهيني���ة على ا�شا�س انه���ا  كانت جلده , ولكن 
ابن���اء عمومته فيها ا�شتكوا الأبي���ه حممدعلي يف النج��ف, 
فكت���ب له ابوه باأن يرتك هذه االأر����س لبني عمومته, وان 
يختار بدله���ا ار�شًا وا�شعة تتف���ق وطموحه جلمع ع�شائر 

العب���ودة , ذلك ان ال�شاهينية ال ت�شعه وع�شائره , واخربه 
اي�شًا باأنه �شيكتب الأمري ربيعة بهذا اخل�شو�س , اإذ يذكر 

عبداالأمري اآل عي�شى يف خمطوطته انه: 
»كانت لل�شيخ حممد علي وع�شريته مكانة رفيعة عند امري 
ربيعة بف�شل ما قدمه ال�شنجري االأول]املعز[ من م�شاعدة 

لربيعة يف احلرب �شد عبادة«.
امتث���ل ال�شي���خ ح�ش���ن ال�شنج���ري الأمر ابي���ه وارحتل مع 
الكث���ري ممن كانوا يف ال�شاهينية م���ن ال�شناجر والعبودة  
راكب���ن امل�شاحي���ف بحثًا عن مكاٍن يالئمه���م , حتى دخلوا 
جم���رى مائي���ًا يدع���ى »كاه���ن« متف���رع م���ن نه���ر الغراف, 
ووج���دوا علي���ه )�شط���رة دهل���ة(, اي ار�س ياب�ش���ة كانت 
قب���ل ذلك مغطاة باأملياه , اتخذه���ا ال�شيخ ح�شن ال�شنجري 
م�شتق���رًا جديدًا له بعد ان �شاعدت���ه )اال�شتخارة( على هذا 
االأم���ر. ومم���ا يالحظ ان���ه كان م���ن ب���ن ركاب امل�شاحيف 
�شخ����س ا�شمه )�شيد خلي���ل( اوكل له ال�شي���خ ح�شن مهمة 
ي  توجي���ه املجرى املائي املذك���ور , ف�شق الرجل نه���رًا �ُشمَّ
باأ�شم���ه وه���و نه���ر اخلليلية, ال���ذي اقيمت علي���ه ال�شطرة 
القدمي���ة, وكان ذلك يف �شنة 1202ه����/ 1787م, وقد اأُرخ 

.» ْ ربرَ االنتقال بكلمة »غرَ
ويب���دو اإن ال�شب���ب االأه���م ال���ذي ادى اإىل تغي���ري موق���ع 
االنتقال من ال�شاهيني���ة اإىل اخلليلية باألدرجة االأوىل هو 
تناق����س مي���اه ال�شاهيني���ة وجفافها احيانًا, ام���ا التناف�س 
ب���ن ع�شريتي عبودة وخفاجة فهو موجود باأالأ�شل, لذا ال 
ميكن ان ي�شلح �شببًا لتغيري موقع الع�شرية و�شكناها, اإذ 
ظلت���ا متجاورتن وال زالتا , وميكن الق���ول ان تاأريخ هذا 
���ْد فاحتة عهد خ���ري على ع�ش���رية العبودة من  االنتق���ال ُيعرَ
جه���ة , وال�شط���رة من جهة اخرى , فل���وال ع�شرية العبودة 
)ال�شناج���ر( مل���ا قام���ت ال�شطرة , الت���ي هي الي���وم اإحدى 
م���دن الع���راق الكبرية , لتجم���ع ع�شائر العب���ودة املبعرثة 
يف منطق���ة الغ����راف وغريه���ا, وي�ش���ري امل���وؤرخ املعروف 

عبدالرزاق احل�شني اإىل ان : 
»جماع���ة من الغرافين كان���وا قد ا�ش�ش���وا قرية كبرية يف 
ارا�شي خفاجة اطلقوا عليه���ا ا�شم ال�شاهينية , وهو ا�شم 
مدينة معروفة يف التاأريخ لالأمري عمران بن �شاهن , وقد 
ا�شمحلت هذه القرية يف ع���ام 1202ه�/ 1787م, فاأنتقل 
اهلها اإىل �شعبة من نهر اخلليلية الذي كان ين�شطر من نهر 
الغراف , وكانت ه���ذه ال�شعبة ت�شمى )ال�شطرية( ت�شغري 

)�شطرة(, فاأ�ش�شوا قرية باأ�شم ال�شطرة«.
فيما يذكر ال�شع�رباف:

     »ان ع�ش���رية العب���ودة مترك���زت يف قرية ال�شاهينية يف 
ارا�ش���ي خفاجة وهي ا�شم ملدين���ة تاأريخية قدمية ان�شاأها 
عم���ران بن �شاهن, ومو�شعها حاليًا يف مقاطعة �شطب اآل 

منهل االأقرب اإىل النا�شرية منها اإىل ال�شطرة«. وي�شتطرد 
ال�شعرباف فيقول:

 »كان التناف�س والت�شاحن بن ع�شريتي العبودة وخفاجة 
ه���و العامل الذي دف���ع باأل�شي���خ ح�شن ال�شنج���ري رئي�س 
اآن���ذاك اإىل الهج���رة م���ن ال�شاهيني���ة,  ع�ش���رية العب���ودة 
واإ�ش���كان ع�شريت���ه على نه���ر اخلليلي���ة يف االأرا�شي التي 
اقتطعه���ا ل���ه االأم���ري م�شك���ور [امري ربيع���ة] عن���د زيارته 
ل���ه, حيث ك���رم وفادته بتل���ك االأرا�شي الت���ي كان النهر قد 

�شطرها من اإقطاعيته ف�شميت ال�شطرة” .
 ))Oppenheim ويوؤك���د امل�شت�شرق االأمل���اين اوبنه���امي
تاأري���خ ه���ذا التاأ�شي����س, ويق���ول انه���ا تاأ�ش�ش���ت يف العام 
1202ه����/1787م, على اجل���زء الرئي�س ملنطق���ة الغراف 
ال�شفل���ى من ل���دن �ش���كان ال�شاهيني���ة القرية املنحل���ة. اما 
باألن�شب���ة اإىل موقع ال�شطرة القدمي���ة فيحدها من ال�شمال 
نه���ر الها�شمي���ة , ومن اجلنوب نه���ر اإ�ْشلرَرَّي���ْم, ومن ال�شرق 
نهر الغراف , ومن الغ���رب نهر ابو مهيفة, ويقول عبدالله 
الفيا�س انه عرث عل���ى خارطة يف ق�شر )دوملبقج�شي( يف 
ا�شطنبول ت�شري اإىل بالد املنتفق , واإىل ال�شطرة وت�شميها 

)حي �شطره �شي(.
ام���ا باألن�شب���ة اإىل الت�شمي���ة الت���ي اطلق���ت عل���ى املدين���ة 
)ال�شط���رة( , اإذ انه���ا ن�ش���اأت بطيح���ة من بطائ���ح الغراف 
غا����س عنها املاء وجف , فن�ش���اأت جزيرة حتيط بها املياه, 
وت�شّط���رت اإىل ان انعزل���ت ع���ن مي���اه البطائ���ح, و تق���ول 
العام���ة “�شرتت”, ف�شميت كذلك الأنعزالها , وال�شطرة لغة 
اآرامي���ة ماأخ���وذة من )����س ب ط ر ا(, الباء تق���راأ هنا واوًا 
مبعن���ى االأر����س ال�شهل���ة املب�شوط���ة , بينم���ا يذكرال�شيخ 
حمم���د ر�شا ال�شبيبي يف جملة ) لغ���ة العرب (�شنة 1927 
باأنه���ا لغة م���ن ا�شماء االأر�س, وقد يق���ال اإن ت�شميتها بهذا 

اال�شم من باب ت�شمية اجلزء باأ�شم الكل.
ويذك���ر ان���ه كانت هن���اك ثالثة مواق���ع الأ�ش���م ال�شطرة يف 
املنطق���ة اجلنوبي���ة يف الع���راق , فاأل�شط���رة يف املنتف���ق, 
وال�شط���رة يف العم���ارة , ودفع���ًا للت�شوي����س �شمي املوقع 
االأول ب� )�شطرة املنتف���ق( والثاين ب� )�شطرة العمارة( اي 
قلعة �شالح , وهي ق�شاء تابع اىل حمافظة مي�شان حاليا ً, 

ت�شهياًل مل�شالح الربق والربيد.
كان نه���ر الغ���راف ه���و ال���ذي يغذي نه���ر اخلليلي���ة , الذي 
قام���ت عل���ى �شفافه قري���ة �شغرية عرف���ت باأ�ش���م ال�شطرة 
كان���ت مبنية من الق�شب والط���وف, واملعروف عن ال�شيخ 
ح�ش���ن ال�شنجري )موؤ�ش�س ال�شط���رة القدمية( انه كان من 
رجال العلم امل�شاهري, فهو ممن در�شوا يف النجف ورافق 
علماءه���ا, ومن الطبيع���ي ان يفك���ر اواًل بتاأ�شي�س مدر�شة 
ديني���ة لتكون م���ن اوىل مهماته االإدارية يف ه���ذه القرية. 
كما عّمر ال�شيخ ح�ش���ن االأرا�شي واأقام االأ�شواق, فمار�س 
اهله���ا التج���ارة , اإذ كان التب���ادل التجاري قائم���ًا ب�شورة 
وا�شع���ة بن ال�شطرة  وما جاورها من مناطق , اإذ تبودلت 
ال�شل���ع التجارية بن ال�شطرة و�ش���وق ال�شيوخ, عندما مل 
تكن مدين���ة النا�شرية موج���ودة )تاأ�ش�شت ع���ام 1869( , 
مم���ا �شاعد على ازدهار ال�شطرة وحت�شن احلالة املعا�شية 

ل�شكانها.
مّر الرحال���ة الربيطاين ه���ود  Heude(( وهو يف طريقه 

اإىل  بغداد  باأل�شطرة  عام 1817 فقال يف و�شفها:
»يف الي���وم ال�شاب���ع والع�شرين من كان���ون الثاين 1817 
و�شلنا مدينة كبرية تدعى ال�شطرة , كنت �شاأقدر ال�شطرة 
باأنه���ا عل���ى بعد �شتن مي���اًل يف االأقل عن الك���وت , وكانت 
اول مدين���ة اجتزناه���ا من���ذ رحيلنا عن ذلك امل���كان , وهي 
موؤلف���ة م���ن بيوت طيني���ة منتظم���ة وفيها �ش���وق �شرقية , 
وكان ال�شيخ ح�ش���ود [ يق�شد به ال�شيخ ح�شن ال�شنجري] 
رجاًل يبلغ من العمر �شبعن عامًا , ولديه جمل�س او ديوان 

يديره مع ابنه االأكرب”.
وامتدح هود الطعام الذي قدم له فذكر:

الوحي���دة  الوجب���ة  كان���ت   , الطع���ام  وجب���ة  اثن���اء  »يف 
املتوا�شعة واملريحة من بن الوجبات التي ا�شتمتعت بها 

الأ�شبوع«.

عن رسالة ) الشطرة في أواخر العهد 
العثماني1917-1881 (

الشطرة ، تسميتها وتأسيسها األول
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حسين زعيل الموسوي

اجلمهوري����ة  تاأ�شي�����س  ع����ن  االع����الن  بع����د 
العراقي����ة ب����داأ البن����ك املرك����زي العراق����ي يف 
العم����ل عل����ى ا�ش����دار عمل����ة جدي����دة حتم����ل 
�شع����ار اجلمهوري����ة العراقي����ة ونتيجة لذلك 
اأ�شدر البنك املركزي العراقي يف الثاين من 
�شب����اط1959  الوجب����ة االوىل من االوراق 
النقدي����ة الت����ي حتمل, ا�شم����ه  . كم����ا ا�شدر 
جمموع����ة جديدة من امل�شك����وكات مبوجب 
قان����ون رقم  45 ل�شن����ة 1955 ثم متت بحد 
ذل����ك اإ�شدارات اخ����رى للعمل����ة العراقيةا . 
لك����ن بعد �ش����دور قان����ون العمل����ة العراقية 
رقم  92  ل�شنة 1959 حددت املادة الثامنة 
من����ه التي منح����ت البنك املرك����زي العراقي 
�شالحية تهيئة او اإ�شدار الوحدة النقدية, 
ون�ش����ت على االآتي: “ للبن����ك اأن يهيئ من 
وق����ت الآخ����ر اأوراقا نقدي����ة وف����ق الوحدة 
ان  عل����ى  با�شم����ه  وي�شدره����ا  القيا�شي����ة 
تقرر قيمته����ا واأ�شكالها ور�شومها وكيفية 
توثيقها مبر�شوم جمهوري وتدون فئاتها 

عليها بالدين����ار, اأو ك�شوره اأو, م�شاعفاته 
.

 459 املرقم  اجلمهوري  املر�شوم  �شدر  لذلك  ووف��ق��ًا 
املذكور  املر�شوم  ال�شاد�س من متوز 1959 وعن  يف 
فئاتها  النقدية اجلديدة من حيث  االوراق  موا�شفات 
فيه  حدد  كما  توثيقها,  وكيفية  واأ�شكالها  وم�شاحتها 
املوا�شفات العامة جلميع تلك الفئات يف املادة االوىل 
بخم�س  النقدية  االوراق  فئات  ح��ددت  املر�شوم  من 
دينار  دن��ان��ري,  دن��ان��ري, خم�شة  )ع�����ش��رة   : ه��ي  ف��ئ��ات 
واحد, ن�شف دينار, ربع دينار ) . وميكن اإيجاز اأهم 
اإنها  اخل�شائ�س املميزة الإ�شدارات هىذه املجموعة: 
كانت حتمل �شعار اجلمهورية العراقية اجلديد, ف�شاًل 
االآتية  والعبارة   , العراقي  امل��رك��زي  البنك  اأ�شم  عن 
البنك  ع��ن  ال��ق��ان��ون  مبوجب  ���ش��ادرة  نقدية  :)ورق���ة 

املركزي العراقي (.
مل تختل����ف متك الفئ����ات كثريا عن اخر ا�ش����دار لها يف 
عه����د املل����ك في�شل الثاين م����ن ناحية فئاته����ا او الوانها 
وت�شميماته����ا, اإذ كانت تتكون من فئ����ات الربع دينار, 
والن�ش����ف دين����ار, والدينار الواح����د, وخم�شة دنانري, 
وع�ش����رة دنان����ري. وو�شع ال�شعار اجلمه����وري اجلديد 
  1959 ل�شن����ة   808 رق����م   قان����ون  مبوج����ب  املح����دث 
يف م����كان �ش����ورة املل����ك في�ش����ل الث����اين يف اال�ش����دار 
ال�شاب����ق( ل����الأوراق النقدي����ة م����ن فئ����ة خم�ش����ة دنان����ري 

وع�ش����رة دنان����ري, كما اح����دث تغي����ري يف ظه����ر الورقة 
النقدي����ة م����ن فئة دين����ار واحد حي����ث و�شع����ت �شورة 
القيث����ارة ال�شومرية بدل متثال املل����ك في�شل االول يف 
اال�ش����دار ال�شابق, كم����ا احتوت اأي�شًا عل����ى التفا�شيل 
االخ����رى الت����ي تتعل����ق بقيم����ة الورق����ة النقدي����ة ورق����م 
.اأم����ا ظه����ر  العربي����ة  باالأرق����ام واحل����روف  ت�شل�شله����ا 
االوراق النقدية فقد احت����وى على ما ياأتي: يف االعلى 
عب����ارة » البن����ك املركزي العراقي “ باللغ����ة االنكليزية , 
واحتوت يف جهاته����ا االربع على ارقام الفئات النقدية 

باللغة االنكليزية.
حافظ����ت االوراق النقدية اجلديدة عل����ى نف�س االلوان 
الغالب����ة يف جمموع����ات العملة الورقي����ة ال�شابقة, غري 
انه اأ�شيفت اىل الورقة النقدية من فئة اخلم�شة دنانري 
الل����ون البنف�شج����ي يف الوج����ه  وجعلت ال����وان ظهرها 

متداخلة. اما موا�شفات كل فئة فكانت كما ياأتي : 
1- فئ����ة الع�شرة دنانري: حملت ه����ذه الفئة على ظهرها 
�ش����ورة )الث����ور اال�ش����وري املجن����ح(, وكتب����ت عليه����ا 
التفا�شي����ل االخرى التي تتعلق بقيم����ة الورقة النقدية 

و اأ�شم البنك باللغة
االنكليزية, وقد �شدرت بتاريخ 26  اذار1960. 

2- فئ����ة اخلم�شة دنان����ري: اأهم اخل�شائ�����س املتواجدة 
يف ظهره����ا ه����ي : )�ش����ورة املل����ك حموراب����ي ي�شتل����م 

من  ال�شريعة 
اله العدل.

3- اأم����ا فئ����ة الدين����ار الواح����د: فيحت����وي ظهرها على 
�شورة )قيثارة اور(  يف الو�شط, و�شورة متثال)اأ�شد 
باب����ل( يف اجلهت����ن الي�ش����رى واليمن����ى يف اال�شف����ل 

و�شدرت هذه الفئة بتاريخ الثامن من متوز 1959 .
4- فئ����ة الن�ش����ف دينار: احتوى ظهره����ا على �شورة ) 
اأث����ار اجلامع الكب����ري, واملنارة امللوي����ة ) يف �شامراء ( 
و�شدرت للمتداول بتاريخ 20  ت�شرين االول  1959 .
5- فئ����ة الربع دين����ار: احتوت هذه الفئ����ة على �شورة 
النخي����ل يف و�شط الظه����ر, و�شدرت للت����داول بتاريخ 

الثامن من متوز 1959. 
املر�ش����وم  م����ن  الثاني����ة  امل����ادة  ج����اء يف  مل����ا  وتنفي����ذًا 
اجلمه����وري ذي الرقم  459  والذي ن�س على: » توثق 
االوراق النقدي����ة (بجميع فئاته����ا) على وجهها بتوقيع 
املحاف����ظ “, وبذلك وثقت كافة فئ����ات االوراق النقدية 
بتوقيع حمافظ البنك املركزي العراقي ناظم الزهاوي.

, امل�شك����وكات النقدي����ة الت����ي اأ�شدره����ا البن����ك املركزي 
العراقي  1959 :

ن�ش����ت امل����ادة ال�شاد�شة من قانون العمل����ة العراقية 92  
ل�شنة 1959 على:

للبن����ك ان ي�شك من وق����ت الآخر م�شك����وكات لال�شتعمال 

تع����ن  ان  عل����ى  العراقي����ة  اجلمهوري����ة  يف 
وا�شكاله����ا  واحجامه����ا  واو�شافه����ا  قيمه����ا 
وتركيبها واوزانه����ا مبر�شوم جمهوري, وان 
تدون فئاته����ا عليها بالفلو�����س. اما من ناحية 
التف����اوت امل�شم����وح ب����ه يف ال����وزن فيعن 
بنظام . وتطبيقًا لهذه املادة �شدر املر�شوم 
اجلمهوري املرقم  460  بتاريخ 6/ متوز/  
1959واملر�ش����وم اجلمه����وري رق����م  649  
بتاريخ 84 ت�شري����ن االول1959اللذين مت 
بهما تعين موا�شفات امل�شكوكات اجلديدة 
عل����ى النحو االآت����ي : “ت�شك م����ن قبل البنك 
املرك����زي العراقي م�شك����وكات من فئة املائة 
فل�س واخلم�شن فل�س ًا وخم�شة وع�شرون 
فل�شًا وع�شرة فلو�س وخم�شة فلو�س وفل�س 
واحد  .اأما املواد الثانية والثالثة والرابعة  
من املر�شوم فقد حددت فيها اوزان واحجام 

وا�شكال امل�شكوكات امل�شدرة .
املر�ش����وم  عل����ى  االط����الع  خ����الل  وم����ن 
اجلمهوري رق����م 460 ل�شنة 1959 يظهر لنا 
ان امل�شكوكات  املعدنية قد ح�شل فيها بع�س 
التغي����ريات الت����ي جعلتها تختل����ف كثريا عن 
اال�ش����دارات ال�شابقة وبال����ذات عن اال�شدار 
االخري الذي ظهر يف عيد امللك في�شل الثاين, 
فق����د تغري �ش����كل امل�شكوكة النقدي����ة من فئة 1 
فل�س اذ ا�شبحت ب�شكل مع�شر ذو حافات م�شتوية 
بدال من ال�ش����كل املدور القدمي, وبالن�شبة للت�شميم فقد 
و�شع ال�شعار اجلمهوري على وجه امل�شكوكة , اما يف 
الظهر فق����د و�شعت عبارة (اجلميوري����ة العراقية ) يف 
االعلى بينما و�شعت �شعفت����ن مقو�شتن ومتقاطعتن 
يف اال�شف����ل,  يف حن و�شع يف الو�شط دائرة �شغرية 
فيه����ا فئة امل�شكوكة وحتتها �شن����ة اال�شدار بالتقومين 

الهجري وامليالدي والتي كانت) 1379/ 1959 ( .
كم����ا تب����ن لنا اي�شًا باأن����ه وفقًا لهذا املر�ش����وم قد الغيت 
امل�شكوك����ة النقدية من فئة 2 فل�س, ومت الغاء امل�شكوكة 
من فئة االربع����ة فلو�س )العانة(  وا�شتبدلت مب�شكوكة 
جدي����دة من فئة خم�شة فلو�س, وتق����رر الغاء امل�شكوكة 
وا�شتبداله����ا  )الق����ران(  فل�����س   20 فئ����ة  م����ن  النقدي����ة 
مب�شكوكة جديدة من فئ����ة 25 فل�س ف�شاًل عن ذلك ظهر 
وجود اختالفات يف الوزن واحلجم وكمية املعدن بن 
امل�شك����وكات القدمية وامل�شك����وكات احلالية وباالأخ�س 
فئ����ة اخلم�ش����ن فل�ش����ًا وامل�شكوك����ة ذات فئ����ة اخلم�ش����ة 
والع�ش����رون فل�شًاوظهر اإن جميع امل�شك����وكات النقدية 
كانت م����ن النيكل با�شتثناء م�شكوك����ة الفل�س فقد كانت 

م�شنوعة من الربونز .
عن رسالة ) البنك المركزي العراقي (

كيف صدرت العملة العراقية بعد ثورة 14 تموز 1958؟
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كان إلعالن جعفر ابو التمن قرار اعتزاله العمل السياسي ونهاية النشاط السياسي لحزبه » الحزب 
الوطني العراقي« في اوائل تشرين الثاني 1933 ، اثر خالفه مع حزب االخاء الوطني بزعامة ياسين 

الهاشمي وفسخ وثيقة التآخي بينهما ، االثر الكبير في نشاط الماركسيين في العراق .فقد  حرم هذا 
القرار البالد من حزب قوي معارض للحكومة والوضع القائم .وكان له األثر الكبير في ازالة الواجهة 
التي كان ينشط خلفها الماركسيون والمنبر السياسي الذي من الممكن ان يعبروا عن معارضتهم 

، لذا توجهت جهودهم نحو التقارب فيما بينهم سعيا اليجاد ضالتهم في تكوين تنظيم سري 
يمارسون فيه نشاطهم السياسي .

د. مؤيد شاكر الطائي

 و�شه���د ع���ام 1934 جمموعة من اللق���اءات, لي�س 
عل���ى م�شت���وى مارك�شيي بغ���داد فح�ش���ب, واإمنا 
�شمل���ت اي�ش���ا مارك�شي���ي اجلن���وب, االم���ر الذي 
دفعه���م بع���د ذل���ك اىل تاأ�شي����س« جمعي���ة مكافحة 
اال�شتعم���ار واال�شتثمار« الت���ي حولت ا�شمها بعد 

ا�شهر قليلة اإىل« احلزب ال�شيوعي العراقي ».
حاول الكثري من املوؤرخ���ن وال�شيوعين اعتبار 
تاري���خ  نف�ش���ه  ه���و  اجلمعي���ة  تاأ�شي����س  تاري���خ 
تاأ�شي����س احلزب ال�شيوعي العراقي, اال ان خالفًا 
كب���ريًا يف الراأي ظهر ب�شاأن تاري���خ تاأ�شي�س تلك 
اجلمعي���ة. وق���د وج���د ان م�شاأل���ة حتدي���د تاريخ 
دقي���ق للتاأ�شي�س يحتاج اىل �ش���يء من التف�شيل 
واملناق�ش���ة العلمي���ة له���ذه االآراء للو�ش���ول اىل 

التاريخ احلقيقي على ا�شا�س منطقي �شحيح.
قب���ل ذلك ينبغي عر�س جمموعة م���ن احلقائق التاريخية 
املتف���ق عليها يف اقل تقدي���ر, ت�شهيال للو�ش���ول اىل مثل 
ذل���ك التاأريخ احلقيقي . فاملع���روف ان عا�شم فليح الذي 
ترك الع���راق للدرا�شة يف »جامعة كادحي �شعوب ال�شرق 
» يف مو�شك���و مل يرجع اىل العراق اال يف 18 اب 1934, 
وق���ام بدور كب���ري يف دعوة مارك�شيي الع���راق لالجتماع 
يف بغ���داد وتاأ�شي����س اجلمعية, وانتخ���ب �شكرتريًا اول 
له���ا. واملتفق عليه اي�شًا ان فهد, �شاحب الدور االكرب يف 
تعارف مارك�شيي بغ���داد فيما بينهم وربطهم مبارك�شيي 
اجلن���وب, ق���د غ���ادر الع���راق يف اواخر ع���ام 1934 اىل 
يك���ن  , ومل  املذك���ورة  للدرا�ش���ة يف اجلامع���ة  مو�شك���و 
�شمن الهيئ���ة املوؤ�ش�شة للجمعية. وان قا�شم ح�شن, ابرز 
املارك�شي���ن املوؤ�ش�شن لهذه اجلمعي���ة اعتقل يف ت�شرين 
اطل���ق  ث���م  النا�شري���ة  االول 1934, واودع يف �شج���ن 
�شراح���ه يف كانون الثاين 1935. واملتفق عليه اي�شًا ان 
اول ن�ش���اط ملح���وظ للجمعية كان بيانه���ا ال�شادريف11 
اذار 1935 وال���ذي حم���ل ا�ش���م » بي���ان جمعي���ة مكافحة 

اال�شتعمار«.
ا�شتن���ادًا اىل م���ا تقدم وتبع���ًا ملا اظهره العر����س ال�شابق 
للخالي���ا املارك�شية, ميكن مناق�ش���ة ما كتب عن حماوالت 
حتدي���د تاريخ تاأ�شي����س هذه اجلمعية . فهن���اك من ا�شار 
اىل ان تاأ�شي����س احل���زب ق���د مت ع���ام 1927 ,بينما رجح 
اخ���رون ع���ام 1932,م�شتن���دًا  يف ذل���ك عل���ى اعرتاف���ات 
ال�شيوعي���ن الذي���ن مت اعتقالهم ع���ام 1947 ومنهم فهد. 
وجع���ل عام���ي 1927 و 1932 ع���ام التاأ�شي����س ي�شع���ب 
االأخ���ذ به. فقد �شبقت اال�ش���ارة اىل ان اخلاليا املارك�شية 
كانت يف هذه احلقبة بعيدة  بع�شها عن االآخر وال تعرف 
احداهم���ا االخرى على نط���اق املدينة الواح���دة, كما يف 
خاليا بغ���داد. ومل يتم التعارف بعد بن مارك�شيي بغداد 
واجلن���وب.  واالأمر نف�شه ينطبق اي�شا على ما ا�شار اليه 
امل���وؤرخ العراقي املعروف عبد ال���رزاق احل�شني, لتاريخ 

تاأ�شي����س احل���زب , اذ يق���ول يف اثناء حديث���ه عن موقف 
وزارة �شال���ح ج���رب)29 اذار 1947- 27 كان���ون الثاين 
1948( م���ن االح���زاب ال�شيا�شية »ان احل���زب ال�شيوعي 
العراقي ال�شري الذي تاألف يف العراق �شنة 1933 اهتبل 

الفر�شة عام 1946 فظهر باأ�شماء براقة ».    
ويف الواق���ع ان اغل���ب املوؤرخن اجمعوا عل���ى القول ان 
تاري���خ تاأ�شي�س ه���ذه اجلمعي���ة كان يف 31 اذار 1934 , 
وه���و التاريخ نف�شه ال���ذي اكده ال�شيوعي���ون واحتفلوا 
ب���ه اول م���رة يف �شج���ن بعقوب���ة املرك���زي ع���ام 1954 
وم���ا يزال���ون. وقد اقرت���ه �شحف ومن�ش���ورات وكتابات 
ومقارن���ة  ب�شي���ط  وبتدقي���ق   . العراقي���ن  ال�شيوعي���ن 
االح���داث   بع�شه���ا م���ع بع�شه���ا االخ���ر ميك���ن  اكت�شاف 
اخلط���اأ الذي وق���ع فيه ه���وؤالء املوؤرخ���ون وال�شيوعيون 
الذي���ن جزموا ب���ان تاري���خ تاأ�شي�س احل���زب كان يف 31 
اذار 1934 عل���ى ي���د عا�ش���م فلي���ح . فكي���ف مت تاأ�شي����س 
اجلمعي���ة يف ذل���ك التاري���خ عل���ى ي���د عا�شم فلي���ح وهو 
مل يع���د اىل الع���راق م���ن مو�شك���و اال يف 18 اب 1934؟. 
وهن���اك م���ن راآى ان تاأ�شي�س هذه اجلمعي���ة كان يف عام 
1934 دون حتدي���د دقي���ق ,يف ح���ن يرى عزي���ز �شباهي 
ان التاري���خ ال�شحي���ح لتاأ�شي����س اجلمعي���ة كان ب���ن اب 
وكان���ون االول 1934. وحقيقة االم���ر ان هذه التواريخ 
تنطب���ق مع ما جاء على ل�شان فه���د يف تقريره الذي القاه 
ام���ام موؤمتر احلزب التمهيدي ع���ام 1944,الذي جاء فيه 
ب�شاأن تاأ�شي����س احلزب ال�شيوعي العراق���ي” ادى ن�شال 
الطبقة العاملة العراقية اىل تاأليف نقابات لها عام 1929 
وتاألي���ف حزبه���ا ال�شيوعي ع���ام 1934”. ولهذا التحديد 
اهمي���ة كبرية كونه جاء على ل�شان فهد الذي يعد موؤ�ش�س 
احل���زب, وانه ج���اء يف اول موؤمتر للح���زب , ي�شعب ان 

تطلق االقوال فيه جزافا.
احل���زب  تاأ�شي����س  تاري���خ  حتدي���د  يف  االخت���الف  ان 
ال�شيوعي العراقي , ي�شعنا امام ت�شاوؤالت عديدة , وهي 
اذا كان���ت اجلمعية قد تاأ�ش�شت قبل مغ���ادرة فهد العراق, 

مل���اذا مل يذكر ا�شمه �شم���ن االع�شاء املوؤ�ش�ش���ن ؟. وملاذا 
مل يظه���ر اي ن�شاط او بيان لها اال يف 11 اذار 1935 ؟. 

مل���اذا هذا ال�شبات لدى ال�شيوعين الذي ا�شتمر عدة 
ا�شهر من���ذ اب 1934 وحتى اذار 1935 وهم الذين 
عرفوا بن�شاطهم حتى قبل تاأ�شي�س هذه اجلمعية ؟. 
اما ق���ول فهد, فعلى الرغم من ما في���ه من اهمية كما 
�شب���ق التو�شيح, فانه لي�س بال�شرورة ان يكون قد 
ق�ش���د التاأ�شي�س املادي الفعل���ي للحزب , فرمبا كان 
ق�ش���ده, اللق���اءات التي جرت ب���ن مارك�شيي بغداد 
واجلن���وب, ومنه���ا اللق���اء ال���ذي مت يف اذار ع���ام 
1934 الذي ا�ش���ري اليه �شابقا , واخذ �شكل لقاءات 
تعارف بن ه���ذه االطراف مل ينتج عنها اي توحيد 

او اتفاق معن .
ترى ان التاريخ االكرث قبوال يف تاأ�شي�س اجلمعية 
ذل���ك ال���ذي اورده حنا بطاطو وه���و 8 اذار 1935 
الن���ه يف�ش���ر لن���ا ع���دم ا�ش���رتاك فه���د يف التاأ�شي�س 
م���ن جه���ه, وكونه اك���رث اتفاقا مع �شي���اق االحداث 
التاريخي���ة وبخا�ش���ة اق���رتاب تاري���خ التاأ�شي����س 
ه���ذا مع �شدور اول بيان با�شم اجلمعية ) 11 اذار 
1935 ( م���ن جهة اخرى , ومين���ع اإثارة اي �شوؤال 
بخ�شو�س ال�شبات الذي حل بال�شيوعين منذ اب 
1934 وحت���ى اذار 1935 . ال �شيم���ا وان الع���دد 
االول من جريدة “ كفاح ال�شعب “ ال�شرية الناطقة 
اثن���اء  يف  العراق���ي  ال�شيوع���ي  احل���زب  بل�ش���ان 
ا�شارتها اىل ا�شباب ف�شل احلركات الع�شائرية يف 
الف���رات االو�ش���ط واجلنوب اكد “ ب���ان ف�شل هذه 
احلركات هو ع���دم انتظامها,  ب�شب���ب عدم وجود 
حزب ث���وري طبقي متغلغل ب���ن جماهري العمال 
والفالح���ن,وان احلزب املول���ود حديثا”احلزب 
ال�شيوع���ي العراق���ي” يف طور النم���و يحتاج كي 
يحق���ق تغلغل���ه هذا ع���دة �شنوات ولي����س كما هو 

احلال يف �شهر او �شهرين “ .

عل���ى الرغم من ان هذا ال���كالم ال ي�شري اىل تاريخ 
دقي���ق ووا�ش���ح لتاأ�شي����س احل���زب , اال انه يثبت 
ان احل���زب ق���د ا�ش����س حديث���ًا ان���ذاك , وان ذل���ك 
التاأ�شي����س كان قب���ل �شه���ر او �شهرين م���ن اندالع 
 ( حرك���ة  به���ا  واملق�ش���ود  الع�شائري���ة  احل���ركات 
الرميث���ة و�شوق ال�شي���وخ ( التي ب���داأت يف مطلع 
ماي����س 1935 وانته���ت اواخ���ر ماي����س م���ن العام 
نف�شه , وبذل���ك تكون املدة بن تاأ�شي�س احلزب) 8 
اذار 1935 ( وبداية ونهاي���ة احلركات الع�شائرية 
ج���اءت متطابقة مع م���ا اوردته ال�شحيف���ة نف�شها. 
وحتدي���د تاريخ دقي���ق لتاأ�شي�س احل���زب يقود اىل 
�ش���رورة حتدي���د الن�شاط���ن ال�شيا�ش���ي والفكري 
اللذي���ن مار�شهم���ا وثبت وجودهم���ا يف وقت مبكر 

من تاأ�شي�شه . 

عن رسالة
) الحزب الشيوعي العراقي 1935 �� 1939 (

حول التاريخ الحقيقي لتأسيس الحزب الشيوعي في العراق
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يتمي���ز العق���د الثالثين���ي يف الق���رن املا�ش���ي ع���ن العقود 
االأخ���رى فيما يخ����س مو�شوع ه���ذا ال�ش���وؤال , اإذ ي�شاهد 
والبنائي���ة  وامل�شمم���ن  املعماري���ن  م���ن  غري���ب  خلي���ط 
واحلرفي���ن ) حملي���ن وغ���ري حملي���ن ( ي�شكل���ون فئ���ة 
اأ�شح���اب الق���رار الت�شميم���ي الت���ي ابتدع���ت »بانوراما« 

عمارة العقد الثالثيني .
 وجت���در االإ�ش���ارة اإىل اأن العق���د الثالثين���ي اف���رز ظاهرة 
جدي���دة ماألوف���ة يف ال�شياقات الت�شميمي���ة , وهي ظاهرة 
البن���اء وفق م���ا يع���رف بالبيان���ات امل�ش���ورة )اأو الدفاتر 
امل�ش���ورة ( اأي ) الكاتالوغ���ات CATALOGUE ( فق���د 
انت�ش���رت مو�شة املكاتب التي تعنى بتقدمي اأنواع خمتلفة 
م���ن الت�شاميم املعمارية املن�ش���ورة يف هذا ) الكاتالوغات 
( وي���رتك للزب���ون حرية اختي���ار الت�شميم ال���ذي ينا�شبه 
ويتكف���ل املكت���ب املحلي يف جت�شيد ) احلل���م ( الت�شميمي 
اإىل الواق���ع . واأك���رث ت�شامي���م ه���ذه ) الدفات���ر امل�شورة ( 
ه���ي ت�شامي���م �شائع���ة يف ب���الد ال�ش���ام وفل�شط���ن وكذلك 
يف بل���دان حو����س البح���ر املتو�ش���ط االأخ���رى , كرتكي���ا 
واليون���ان واإيطالي���ا وحت���ى فرن�ش���ا . وتت�ش���م ت�شامي���م 
ه���ذه امل�شاري���ع الت���ي كان���ت تتب���ع االأ�شل���وب ) التوليفي 
ECLECTICISM( بكثافة فائقة من العنا�شر الزخرفية 
وا�شتخ���دام مف���ردات معماري���ة ه���ي اأ�ش���اًل دخيل���ة وغري 

متداخلة وغريبة عن تراث وتقاليد املنطقة العمرانية .
واأخ���ريًا , ف���ان العق���د الثالثين���ي متي���ز بظه���ور املهند�س 
املعم���اري العراق���ي الأول م���رة كم�ش���ارك مه���م يف خل���ق 
وت�شميم عم���ارة الثالثينات وذلك بو�ش���ول اأحمد خمتار 
اإبراهي���م �شن���ة 1936 ,كاأول مهند����س معم���اري حم���رتف 
وموؤه���ل اأكادميي���ا واأعقب����ه بقي����ة املهند�ش���ن املعماريي�ن 

العراقي���ن , اأمث���ال ح���ازم نام���ق وجعف���ر ع���الوي وعب���د 
الل���ه اإح�شان كامل ومدح���ت علي مظل���وم و�شامي قريدار 
وغريه���م . وقد اأث���روا عم���ارة العقد الثالثين���ي وتخومه 
بت�شامي���م رائ���دة اأ�شهم���ت عميق���ًا يف تط���ور العمارة يف 

العراق .
 اإجم���اال , ميكنن���ا ح�ش���ر اجله���د الت�شميم���ي وقتذاك يف 
�شنفن اثنن , هما: عمارة االأبنية العامة وعمارة االأبنية 
ال�شكني���ة . وكال ال�شنفان اأغنيا عمارة الثالثينات بروائع 

ت�شميمية تعد رموزًا و�شواخ�س للعا�شمة بغداد .
 فمبن���ى املين���اء اجل���وي )1931( - مط���ار املثن���ى حالي���ًا 
ومبن���ى   )1934  ( االأعظمي���ة  يف  امللك���ي  وال�شري���ح   ,
املعر����س الزراع���ي/ ال�شناع���ي )1932( يف باب املعظم ) 
وزارة اخلارجي���ة �شابق���ًا ( ومبنى الكلية الطبية يف نهاية 
الع�شرينات , وبناية كلية الهند�شة )1936( ومعهد الفنون 
اجلميل���ة ) 1936( يف الك�شرة , ومكتب�ة االأوقاف يف باب 
املعظ���م )1931( ) الت���ي اأزيل���ت موؤخ����رًا ( ومق���ر وزارة 

الدف���اع يف القلع���ة )1936( , وق�ش���ر الزه���ور )1933( , 
وامل�شت�شف���ى امللك���ي )1934( , ودار املعلم���ن االبتدائي���ة 
)1936( والن���ادي “ االوملب���ي” يف االأعظمية )1939( .. 
كل ه���ذه املب���اين وغريه���ا بات���ت �شواهد مهم����ة وعالمات 
امت���ازت  ولق���د   . اجلدي����دة  املدين���ة  مع���امل  يف  م�شيئ���ة 
تكوين���ات هذه املباين بتماثلية وا�شح���ة مما منحها قيمة 
ر�شماني���ة عالي���ة واأك�شبها ق���وة وهيمنة كبريت���ن على ما 
جاورها واأم�شت تبعًا لذل���ك �شواخ�س ا�شتداللية للتعرف 

بالعا�شمة .
 ولئ���ن كان التعامل مع عم���ارة البيت ال�شكن���ي اأمرًا �شهاًل 
وب�شيط���ًا ل���دى الكثري م���ن �شكنة بغ���داد �شابقًا ف���ان العقد 
الثالثين���ي اأفرز عمارة �شكني���ة هي يف واقع احلال مرحلة 
متطورة ومتقدمة , كما اأنها مغايرة متامًا للمفهوم املقرتن 

بالبيت ال�شكني التقليدي .
يف الثالثين���ات اأف���رزت املمار�شة البنائية لل���دور ال�شكنية 
حدث���ًا معماري���ًا ينطوي على اأمٍر مهم لكن���ه جديد وموؤثر . 
وه���ذا االمر ينح�شر يف اأن املنظوم���ة التكوينية اجلديدة 
العام���ة  البيئ���ة  توؤل���ف  بات���ت  ال�شكن���ي  البي���ت  لعم���ارة 
للممار�شات البنائية التي �شاعت يف الثالثينات , وبعبارة 
اأخرى , اأن الن�شق اأ�شحى �شياقًا , وهو اأمر نادر احلدوث 
يف تاريخ العمارة العاملية وميثل احلالة الدراماتيكية التي 

ج�شدها العقد الثالثيني .
اأن اأم���رًا مثريًا هو ال���ذي حدث ي عم���ارة الثالثينات , اإذ مل 
تع���د ممار�ش���ة العم���ل التجدي���دي ببغ���داد عماًل حك���رًا على 
ال�شف���وة واهتمامه���ا واإمنا اأم���رًا معماريًا م�شاع���ًا وعاديًا , 
فما مت اإجنازه من بناء يف جميع اأطراف بغاد امل�شتحدثة ال 
ي���رتك جمااًل لل�شك يف تداخل الن�شق مع ال�شياق , حتى بات 
م���ن ال�شعب معرفة اأيهما يوؤثر يف االآخ���ر , بل ومن املتعذر 
تفريق الوارث عن الوريث . وهنا تكمن اإثارة وخ�شو�شية 

عمارة العقد الثالثيني .
واأخ���ريًا فان عق���د الثالثينات ميثل مرحل���ة مهمة يف تطور 
العم���ارة العراقي���ة احلديث���ة ؛ مرحل���ة ميك���ن اأن ندعوه���ا ) 
بالتاأ�شي�شي���ة ( . فقد انطوت على لغ���ة متجان�شة من الطرح 
الت�شميم���ي , بي���د اأن ه���ذه اللغة � عل���ى الرغم م���ن حداثتها 
ونزعاته���ا التجديدية مقارنة مبا كان يج���ري �شابقًا ببغداد 
� ظل���ت باإطارها املرجعي حمكومة بن���وازع تكوينات عمارة 
الط���راز الني���و/ كال�شي���ك ) الكال�شيكي���ة اجلدي���دة ( ال���ذي 
يع���ود زمن���ه اإىل منت�شف الق���رن التا�شع ع�شر ب���كل �شماته 
املعروف���ة التماثلي���ة الفا�شح���ة واملح���اور القوي���ة للتكوين 
واال�شتخدامات الق�شرية لعنا�شر معمارية حمددة ومعينة , 
املر الذي ال ميكن اعتبار ما مت اإجنازه م�شاهمة ما اأو اإ�شافة 

ما الإغناء الفكر املعماري االإقليمي اأو العاملي.
ووفق���ًا مل�شتوى هذا املعيار التقييم���ي , فان ن�شق و�شياقات 
التكوين���ات الت�شميمي���ة لعم���ارة الثالثين���ات يف �شيغته���ا 
العام���ة م���ا ه���ي اإال �شدم���ة ح�شاري���ة انط���وت عل���ى غرب���ة 
مزدوج���ة : غربة الزمان وغربة امل���كان .زمانًا : الأن العمارة 
العاملي���ة خطت خطوات كثرية وابتع���دت مب�شافات �شا�شعة 
عن مفاهيم اأ�شلوب الكال�شيكية اجلديدة وانغم�شت وقتذاك 
بنقا����س ح���اد ح���ول م�شداقي���ة قي���م ومب���اديء “ العم���ارة 
احلديث���ة » .ومكان���ًا : عندم���ا بات���ت املف���ردات التعبريي���ة 
والرمزي���ة للغة العم���ارة الكال�شيكية بعيدة ج���دًا عما ميكن 
اأن يف�شي اإليه التطور التدريجي لعمارة املنطقة . واأيًا كان 
نوع التقييم والتقومي , فان عمارة الثالثينات ما فتئت متثل 
�شفح���ة مهمة يف �شجل موروثنا املعم���اري. وبالتايل فاإنها 
ج���زء ال يتجزاأ من خزين ذاكرتنا وذاكرة الوطن غري القابلة 

للن�شيان , ذاكرة ال ميكن تزييفها مثلما ال ميكن اختالقها .
 اإن حماولتنا اإث���ارة خ�شائ�س ومميزات عمارة الثالثينات 
ينبغ���ي اأن ال ينظر اإليها كونه���ا ) نو�شتاجليا ( � احلنن اإىل 
املا�ش���ي , بق���در ما  متثل  ه���ذه العمارة  اأن�شاق���ًا  ت�شميمية 
جدي���دة  ومبدع���ة ؛  كان له���ا  تاأثري عميق ونف���وذ  كبري  يف  
ت�شكي���ل  و�شياغ���ة  عم���ارة الفرتات الالحق���ة �شمن م�شرية 
العم���ارة العراقي���ة احلديث���ة؛ كم���ا ه���ي احل���ال  يف تط���ور 

العمارةالعربية احلديثة ,على وجه العموم. 
 

من كتاب - العمارة العراقية الحديثة: السنين 
التأسيسية - 

من هم صناع ومبدعو عمارة العقد الثالثيني ؟
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لم تعد الدولة العثمانية حتى 
منتصف القرن التاسع عشر، التعليم 

والخدمات التعليمية من ضمن 
اختصاصاتها، وإنما أوكلت هذه 
المهمة إلى األفراد والجماعات. 

وانحصر التعليم قبل اإلصالحات 
التعليمية التي حدثت في منتصف 

القرن التاسع عشر على التدريس في 
الكتاتيب والمدارس الدينية، ومدارس 

اإلرساليات التبشيرية في مختلف 
الواليات العثمانية.

زينب هاشم جريان

كانت بدايات التعليم يف العراق يف العهد العثماين تقت�شر 
على الكتاتيب التي كانت قائمة يف اأنحاء الواليات العراقية 
كافة. وتقام عادة يف حم����الت مال�شقة للجوامع وامل�شاجد 
اأو يف بيت املال اأو املالية.ومل يقت�شر التعليم يف الكتاتيب 
عل����ى الذكور فق����ط, بل اأُوكل اإىل بع�����س الن�شوة )املاّليات( 
مهم����ة تدري�س البن����ات, حيث كان����ت املاّلي����ات يعلمن بنات 
االأ�شر الفقرية واملتو�شط����ة للقراآن الكرمي, ويتلقن درو�شًا 
يف االأ�شغ����ال املنزلي����ة واليدوي����ة, وكان����ت املالي����ة ت�شتعن 
ببع�����س الن�ش����وة يف تعليم البن����ات بع�س امله����ن كاخلياطة 
والتطري����ز. بينما كان����ت بع�س االأ�شر املي�ش����ورة تخ�ش�س 
بع�����س املعلم����ات يف الكتاتي����ب لتدري�����س بناته����ن. وكانت 
املالي����ة تعد البن����ات املتعلمات كبناته����ا اإذ ت�شعى الإر�شادهن 
وتعليمهن االأخالق احلميدة, وقب����ل مغادرة البنات الكّتاب 
ين�ش����دن اأن�ش����ودة اإىل املاّلي����ة منه����ا عل����ى �شبي����ل املثال –ال 

احل�شر- قولهن:
يا ملتنا �شرفينا                راح الوكت علينا

ف�شمو�شنا غابت                ورواحنا ذابت
�شفنا حبيب الله طلعن�����������ة ليربا 

اأخذي كتابك وانزيل يا فاطمة بنت النبي  
على قرب حممد وعلي

***

على الرغم من �ش����دور قانون املعارف يف الدولة العثمانية 
ع����ام 1869 والذي اأكد �شرورة جعل التعليم اإلزاميًا للبنن 
والبن����ات على حد �شواء, اإال اأن افتت����اح مدار�س البنات يف 
الع����راق ق����د تاأخر حت����ى ع����ام 1896. ففي ذل����ك العام جرى 
افتت����اح اأول مدر�ش����ة ر�شمية للبن����ات يف مدينة املو�شل يف 
حملة "جامع خزام" وهي مدر�شة ر�شدية ُتدّر�س فيها املواد 
الدرا�شي����ة التي ُتدّر�س ع����ادة يف مدار�س البنن, مع اإ�شافة 
بع�����س الدرو�����س الت����ي تخت�����س به����ا مدار�س البن����ات دون 
�شواه����ا كاخلياطة والتطري����ز واالأعمال املنزلي����ة وغريها, 
وب�شبب ع����دم توافر امل����الك التدري�ش����ي للمدر�شة ا�شطرت 
احلكومة العثماني����ة اإىل تاأمن مالكه����ا با�شتقدام مدر�شات 
تركيات للتدري�س فيه����ا, ومل يتجاوز مالكها التدري�شي عن 
ث����الث معلم����ات ع����ام 1907, وكان االإقبال عليه����ا حمدودًا, 
وال�شيم����ا يف ال�شنوات االأوىل م����ن تاأ�شي�شها ب�شبب طبيعة 
املجتم����ع الراف�شة لتعلي����م املراأة وقتذاك, فل����م يتجاوز عدد 
الطالب����ات فيه����ا بعد ثالث �شن����وات من افتتاحه����ا عن )20( 
طالبة فقط, وقد ت�شاعف العدد يف ال�شنوات الالحقة لي�شل 
اإىل )107( طالب����ة عام 1907, وبذلك فاأن والية املو�شل قد 
�شبقت والية بغ����داد يف تاأ�شي�شها مدار�س البنات, وينطبق 
احلال على والية الب�شرة التي كانت هي االأخرى قد �شبقت 
والية بغ����داد يف تاأ�شي�س مدار�س البن����ات, اإذ تاأ�ش�شت فيها 

اأول مدر�شة للبنات عام 1898. ففي ذلك العام جرى افتتاح 
اأول مدر�ش����ة ابتدائي����ة للبن����ات يف حمل����ة ال�شي����ف مبدين����ة 
الب�ش����رة مركز والي����ة الب�ش����رة. واأعقبه����ا افتت����اح مدر�شة 
اأخ����رى للبنات عام 1902 وهي مدر�ش����ة الع�شار االبتدائية 
الواقع����ة يف �شاحي����ة الع�ش����ار مبدين����ة الب�ش����رة, وقام����ت 

باإدارتها معلمتان اثنتان عند افتتاحها.
يع����ود الف�ش����ل يف افتت����اح اأول مدر�شة ر�شمي����ة للبنات يف 
مدين����ة بغ����داد اإىل ال�شاع����ر الكبري جميل �شدق����ي الزهاوي 
ال����ذي تق����دم بعري�شة اإىل وايل بغداد نام����ق با�شا )1899-
1902( يطل����ب فيه����ا فت����ح مدر�ش����ة للبن����ات, ون����ال الطل����ب 
موافقة اأع�شاء جمل�س املعارف, اإال اأن اأع�شاءه قد اختلفوا 
يف حتدي����د مكان اإقامتها وح����ددوا عدة �شوابط يف اختيار 
موق����ع املدر�شة منه����ا اأن ال يكون اإن�شاوؤه����ا قريبًا من منازل 
االأه����ايل الت����ي حت����وي عل����ى اأ�شج����ار عالي����ة بحي����ث متكن 
االآخري����ن من الت�شلق عليه����ا وروؤية الطالبات, واأن ال تكون 
نوافذه����ا مطلة عل����ى الطريق, وقد رد عليه����م جميل �شدقي 
الزه����اوي �شاخرًا بقوله: "هذه املطاليب تنطبق على منارة 

�شوق الغزل".
وعل����ى اأية حال, فاأن عام 1899 قد �شهد افتتاح اأول مدر�شة 
للبنات يف اإحدى بيوت حملة امليدان ببغداد, وهي مدر�شة 
ر�شدي����ة �شمي����ت ))اإناث ر�شدي مكتب����ي(( , التحقت بها عند 

افتتاحه����ا )95( طالب����ة, ث����م ازداد العدد لي�ش����ل اإىل )137( 
طالب����ة بعد خم�����س �شنوات من افتتاحها, وق����د تاألف مالكها 
التدري�شي من اأربع معلمات حتت اإدارة ال�شيدة اأمينة خامن 

كمعلمة اأوىل.
ا�شتمل����ت مناه����ج املدر�ش����ة الدرا�شي����ة على اإعط����اء درو�س 
نظري����ة, وعدد من الدرو�����س العملية التي تتالءم مع طبيعة 

التعليم الن�شوي.
عل����ى العموم اأن املدار�س الر�شمي����ة التي اأُن�شئت خالل هذه 
املرحلة مل يتجاوز عددها عن اأربع مدار�س حتى عام1908 
موزع����ة عل����ى والي����ات الع����راق الث����الث )بغ����داد والب�ش����رة 
واملو�ش����ل(, و�شب����ق تاأ�شي�س املدار�س الر�شمي����ة للبنات اأن 
قامت الطوائف امل�شيحية باإن�شاء مدار�س البنات منذ اأوائل 

القرن التا�شع ع�شر, كما اأ�شلفنا.
�شارت عملية اإن�شاء مدار�س البنات خالل العهد الد�شتوري 
بوت����رية بطيئة, اإذ مل يزد عدد املدار�س التي جرى افتتاحها 
يف ذل����ك العه����د وحت����ى نهاية احلك����م العثماين ع����ن خم�س 
مدار�س لي�شبح جمموع مدار�س البنات يف عموم الواليات 
الثالث ت�شع فقط, واإىل )13( مدر�شة خالل العام الدرا�شي 
1913-1914, واملدار�����س الت����ي ج����رى افتتاحه����ا يف ذل����ك 
العه����د, اأرب����ع يف مدين����ة بغ����داد, فتحت اإحداه����ا يف جانب 
الك����رخ من بغداد والثاني����ة يف حملة البارودية والثالثة يف 
حملة باب ال�شيخ والرابعة اأُفتتحت عام1914 با�شم مدر�شة 
)االحت����اد والرتقي( , وبذلك اأ�شب����ح جمموع املدار�س التي 
افتتحت يف مدينة بغداد خم�س مدار�س اأربع منها ابتدائية 
وواح����دة ر�شدية. وبل����غ عدد طالب����ات مدار�����س البنات يف 
بغ����داد ع����ام 1913 )540( طالب����ة, تق����وم بتدري�شهن )22( 
معلم����ة يف العام نف�شه, اأما املدر�ش����ة اخلام�شة فقد افتتحت 
يف مدين����ة املو�شل, وعلى وفق ما ذكرته امل�شادر املوجودة 
فاإّن افتتاح املدر�شة قد جرى بن عامي 1908 و1912, وقد 
بلغ عدد تلميذات املدر�شتن الر�شدية واالبتدائية ما يقارب 

)185( طالبة عام 1913 يقوم بتدري�شهن �شت معلمات.
ومل تفتت����ح يف والي����ة الب�ش����رة اأي مدر�ش����ة خ����الل العه����د 
الد�شت����وري وقد اكتف����ت الوالية باملدر�شتن اللت����ن اأن�شاأتا 
يف مدين����ة الب�ش����رة, كم����ا –اأ�شلفن����ا-, اإذ مل يتج����اوز ع����دد 
طالباتهن عن )31( طالبة عام 1913 يقوم بتدري�شهن اأربع 

معلمات لكل مدر�شة.
يت�شح مما تقدم اأن مدار�س البنات التي افتتحت يف اأواخر 
العه����د العثم����اين يف العراق كان����ت قليلة, اإذ مل ي����زد عددها 
ع����ن )13( مدر�ش����ة وه����و ع����دد مقبول ب����كل االأح����وال نظرًا 
لظروف����ه وقت����ذاك وطبيع����ة املجتمع املحافظ����ة. وقد �شبقت 
والي����ة بغداد واليتي املو�شل والب�شرة يف افتتاح املدار�س 
و�شبق التعليم الن�شوي الر�شمي يف واليات العراق الثالث 
التعلي����م الن�ش����وي عن����د الطوائ����ف امل�شيحي����ة الت����ي قام����ت 
باإن�ش����اء مدار�س البنات منذ اأوائل الق����رن التا�شع ع�شر يف 
والي����ة املو�شل ومنذ منت�شف الق����رن نف�شه يف والية بغداد 
وفيما ياأتي جدول يبن توزي����ع املدار�س واأعدادها واأعداد 
الهيئ����ات التعليمي����ة موزعة ح�ش����ب واليات الع����راق بغداد 

واملو�شل والب�شرة حتى العام1914.

عن رسالة : التعليم النسوي في العراق 1921-
1958

هكذا كان تعليم البنات في العهد العثماني في العراق
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اذ ق���ام االأخري بطع���ن رئي�س الوزراء عب���د املح�شن 
ال�شع���دون ) مبو����س ( يف �شدغ���ه يف اثن���اء ما كان 
رئي�س ال���وزراء عبد املح�شن ال�شعدون يهم ب�شعود 
ال�شل���م اىل دي���وان رئا�ش���ة ال���وزراء , ونق���ل عل���ى 
اثره���ا اىل امل�شت�شفى ملعاجلته , والقي القب�س على 

اجلاين عبد الله اأفندي حلمي .          
اع���رتف عبد الله اأفندي حلمي  حن اإجراء التحقيق 
معه اعرتافًا �شريحًا حول قيامه بتلك العملية لكونه 
ق���د م���ل املراجع���ة من اج���ل التعي���ن مما دفع���ه اإىل 

االإق���دام على ذلك العمل , وان هن���اك �شيا�شة تتحكم 
فيه���ا املح�شوبي���ة واملن�شوبي���ة تتب���ع يف التعينات 
والرتفيع���ات , وحك���م على عب���د الله اأفن���دي حلمي 
بال�شج���ن ثالث���ن �شه���رًا رغ���م تن���ازل عب���د املح�شن 
ال�شعدون عن حق���ه ال�شخ�شي . وقد ذكر العديد من 
معا�شري تلك الف���رتة ان ال�شعدون حاول التخفيف 
م���ن العقوبة التي حك���م بها اجلاين , ب���ل انه ار�شل 

اىل ا�شرته ما يعينها بفقده ..! 
وتب���ن اأن ا�شته���داف �شخ�شية �شيا�شي���ة مب�شتوى 
رئي����س ال���وزراء ه���ي جرمي���ة �شيا�شي���ة , وميك���ن 
عدها اغتي���ااًل �شيا�شيًا , رغم االدع���اءات ال�شخ�شية 
للمتهم عبد الل���ه اأفندي حلمي التي افادت  ان عملية 
ا�شته���داف رئي�س ال���وزراء عبد املح�ش���ن ال�شعدون 

كان���ت نتيج���ة اأ�شب���اب �شخ�شي���ة تخ����س املته���م , 
وتتعل���ق به كونه ق���د ارتكب ذلك العم���ل نتيجة عدم 
ح�شول���ه عل���ى فر�شة التعي���ن , ولك���ون العملية مل 
ت���وؤِد  بحياة رئي�س الوزراء عب���د املح�شن ال�شعدون 
فقد حكم على عبد الله اأفندي حلمي بال�شجن ثالثن 
�شه���رًا ,وذل���ك وفقًا للمادة )8( م���ن قانون العقوبات 
البغدادي���ة) ق.ع.ب(  .       تزامن���ت تل���ك احلال���ة مع 
الظ���روف العامة للع���راق , وبخا�شة بع���د اإن زادت 
حكومة عب���د املح�ش���ن ال�شعدون الثاني���ة من فر�س 
�شرائ���ب عدة يف بداي���ة اآذار 1926م , حماولة منها 
الإنق���اذ العراق م���ن حالة الرك���ود االقت�شادي نتيجة 

االأزمة التي كان يتخبط بها يف تلك املدة ..
كانت لتل���ك املحاولة تداعياتها عل���ى �شخ�س رئي�س 

ال���وزراء عبد املح�ش���ن ال�شعدون , فق���د اأ�شهمت تلك 
احلال���ة يف ازدي���اد معاناة عب���د املح�ش���ن ال�شعدون 
م���ن مر����س ال�شكر نتيجة اجل���رح ال���ذي اأ�شابه من 
ج���راء تل���ك املحاول���ة , لتزي���د م���ن اأ�شب���اب افتقاده 
للراح���ة النف�شي���ة , وبخا�ش���ة ان امل�شاب���ن مبر�س 
ال�شك���ر يعان���ون من حالة ع���دم اال�شتق���رار النف�شي 
نتيج���ة امل�شاعفات التي ترتتب عل���ى اأ�شابتهم باأية 
جروح يف اأج�شاده���م )2( والتي اقرتنت باالأ�شباب 
االأخ���رى, ومنها خالف���ه الدائم مع زوجت���ه الرتكية 
و�شكلت جممل تل���ك املعاناة ظروفًا �شخ�شية �شعبة 
زادت م���ن معان���اة رئي����س ال���وزراء عب���د املح�ش���ن 
ال�شع���دون التي انته���ت بانتحاره ي���وم 13 ت�شرين 

الثاين 1929م .

محاولة ألغتيال رئيس الوزراء سنة 1926

ال شك ان ظاهرة االغتيال السياسي كانت من ظواهر التاريخ السياسي في الشرق ومنه العراق ، وقد 
كتب عن الكثير من تلك الحوادث الشهيرة اال ان عدداً من حوادث االغتياالت بقيت منسية بسبب بعدها 

عن السبب السياسي ومنها الحادثة التي نتحدث عنها في هذه النبذة القصيرة ..فبعد تشكيل عبد 
المحسن السعدون وزارته الثانية التي تشكلت يوم26 حزيران 1925, تعرض لمحاولة اغتيال من قبل 

شخص يدعى عبد اهلل افندي حلمي في العاشر من شهر اب 1926م. 


