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الـشرطـة العام وعـهد إلى جـعفر
أبـو التـمن وحـمدي الـباجه جي
إبالغ مـدير الـشرطـة العـام بذلك
الـــقــــرار  فـــذهب اإلثــــنـــان إلى
دائرة األمن الـعامـة ولكـنهـما لم
يــجــداه فـي مــحلّ عــمــله  فــزار
ــيــجــر أحــد مـــوظــفي دائــرتـه ا
جـرارد  فــتــعــهــد هــذا بــإجـراء
الــتـــحــقــيــقـــات الالزمــة وإبالغ
احلــزب بــنــتـيــجــة ذلك  ولــكـنه
خـرج قــلــيالً من غــرفـتـه ثمّ عـاد
وهـمـا في انـتــظـاره وقـال لـهـمـا
إنه ســـــوف ال يــــدخــــر وســــعــــاً
بالتحـقيق في أسباب احلادثة 
وعند خروجهم من الدائرة وإذا
بـسـيــارة فـيـهــا ثالثـة من رجـال
الــــــشــــــرطـــــة كــــــانـت واقــــــفـــــة
بانـتظـارهمـا فأركـبا بـها. أرسل
ـعـتـقـلـون إلى مـعـسـكـر الـقـوة ا
اجلويـة في الهـنـيدي ( مـعسـكر
الرشيد فيما بعد )  ثمّ منه إلى
الـسـجن الـعـسـكـري في مـنـطـقة
ـعقل في البـصرة الـذي أقاموا ا
فيه حـوالي الشهر  ثمّ حـملتهم
الـباخـرة ( بانـدرا ) إلى منـفاهم
في جـزيـرة هـنـجـام في اخلـلـيج
الـعــربي وبــقي أبــو الـتــمن مع
رفـاقه في تـلك اجلـزيرة الـنـائـية
يعـاني من ألـم الغـربـة ويـقاسي
مـن حـرارة الــطــقس  وقــد لـبث
أبــــو الـــــتــــمن وحــــده فـي تــــلك
اجلــزيـرة بـعـد أن سُــمح لـرفـاقه
بـالــعــودة إلى بالدهـم  بـســبب
رفضه التوقيع على تعهد بأن ال
يقـوم بأي عـمل ضـد احلكـومة 
ـعـتـمد وفي 1923/3/3 اقـتـرح ا
السامي البريطاني على مجلس
الوزراء اإلذن جلعـفر أبي التمن
بـالـسـفـر إلى أي نـقـطـة شاء في
ّــا عــرض االقــتــراح أوروبــا  و
عــــلـى مــــجــــلس الــــوزراء وافق
اجملـــــــلـس عــــــلـى أن يـــــــؤذن له
بالعودة إلى العراق لعدم تمكنه
ــعـيـشــة في أوروبـا  عـلى من ا
أن تــؤخــذ مــنه وثــيــقــة كــالــتي
ــنـفـيـ  أخــذت من غـيـره من ا
لـكـنه عـاد دون أن يقـدم الـتـعـهد
ــــــذكـــــر ووصـل بـــــغــــــداد في ا
1923/5/10 وكــان هـــو آخــر من
ــنــفـيــ .      اعــتـزل عــاد من ا
الـعـمل الـسـيـاسي بـعـد عودته 
وجــمّــد نـــشــاط حـــزبه (احلــزب
الـوطني ) حـتى انـتـخابه نـائـباً
عن بــغــداد فـي حــزيـران ? 1928
فأعاد حزبه إلى نشاطه ليشترك
مع يـاسـ الهـاشمي في تـأليف

 30 شـوال  1340 و  26 حـزيـران
1922 عـــبـــدكم وزيـــر الـــتـــجــارة
جــعـــفــر حــفـــيــد احلــاج داود)).
أسهم مع جـماعـة من الـوطنـي
في تأسـيس حـزب سـيـاسي لهم
بـــــــإسم ( احلـــــــزب الــــــوطـــــــني
الــعــراقـي) وقــد أجــيـــز من قــبل
وزارة الـــداخــلــيــة في1922/8/2
وبـذلك فــقـد دشّن بـدايـة احلـيـاة
احلـزبـيـة في الـعراق  وكـان من
أهــداف احلـزب تـنـشـيط الـفـكـرة
الوطنية والوحدة العربية  كما
أنّه اقـتــرح عـلى أصـحـاب اآلراء
اخملتلـفة من الـسيـاسيـ إنشاء
حـزبٍ مخـتلط لتـوحيـد جهودهم
ّـــا من أجل خـــدمـــة الـــعـــراق 
أوجب ســــــخط جــــــمـــــاعــــــة من
تـطرف من زمالئه نـدس وا ا
فــعـال ضــجـــيــجـــهم ومأل اجلــو
صــراخــهـم .   وقــد قــام احلــزب
الـوطـني الـذي تـولى أبـو الـتـمن
رئــاســته  مع حــزب الــنــهــضــة
بـشن حملـة واسعة الـنطاق ضد
االنــتـداب الــبـريــطـاني وذلك في
ـناسـبة مرور يوم 1922/8/23 
ـلك فـيصل  سنـة عـلى تـتويج ا
فنـظّم تظاهرة جـماهيريـة كبيرة
كـان جــعـفــر أبــو الـتــمن يـتــقـدّم
صــفـــوفــهـــا  طــالـــبت بـــشــجب
االنــتــداب الــبــريــطــاني وإقــالــة
وزارة الــنــقــيب وعــدم عــقــد أيـة
مــعــاهــدة قــبل تــألــيف اجملــلس
التأسيسي  فقلقت دار االعتماد
ــنــدوب الــبــريــطـــاني وأســرع ا
الــسـامي الـســيـر بـرسي كـوكس
بــعــد أن تــعــرّض إلى هــتــافــات
ــد مــعـــاديـــة  وقــد راعه هـــذا ا
ذكورين الشعـبي إلى احلزب ا
 فـــتـمّ اعـــتـــقـــال قـــادتـــهم  وفي
مـقــدمـتـهـم جـعــفـر أبـو الــتـمن 
وإبـعــادهم إلى جــزيـرة هــنـجـام
في اخلـــلــيـج الــعـــربي وذلك في
1923/8/26 وعــــــنـــــدمــــــا أعـــــاد
نـفـي كـان أبو الـبريـطـانيـون ا
التـمن آخر العـائدين  وقد دخل
بــغـــداد في 1923/5/10 أمّـــا عن
كيفية اعتقاله ونفيه  فقد كانت
الــســلـطــات قــد صــادرت أوراقـاً
يـحـملـهـا نقـيب أشـراف سـامراء
كــــان قـــــد زوده بـــــهـــــا احلــــزب
الــــــــوطــــــــنـي الـــــــــعــــــــراقـي في
1922/8/26 وكــــانت الـــلــــجـــنـــة
الـتـنــفـيــذيـة يــومـهـا مــجـتــمـعـة
ــا جــرى  فــقــررت وأخــبــرهم 
الـلــجــنـة االحــتـجــاج عــلى هـذه
الـتـصــرفـات الـشــاذة لـدى مـديـر

ونــتـــائـــجه ومن ثـم الــعـــمل في
انشائه الى ان يتم بناؤه . 

فـالـوقت اذن عـامل رئـيسـي مهم
لتحقيق أي مشروع من مشاريع
االعـمـار اجلــبـارة الـتي مـا زالت
قـــيــد الــدرس او حتـت االنــشــاء

االن . 
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وهذا وان اجمللس باذل قصارى
جــهـده في سـبــيل رفع مـسـتـوى
ــعــيـشــة فـي الــبالد بــتــهــيــئـة ا
الــــســـكن لــــلـــجـــمــــيع وانـــشـــاء
سـتشفيـات في كل مكان وفتح ا
دن ـدارس ودور التـعلـيم في ا ا
والـــقـــرى واالريـــاف الى جـــانب
إقامـة اجلسـور وانشـاء شبـكات
ـدن ــعـبــدة لـربط ا من الـطـرق ا
بـعــضــهــا بــالـبــعض فــضالً عن
صانع ال تسد عـامل وا انشاء ا
احلــاجــات الــعـامــة الــضــروريـة
ن فـحــسب بل لـتــوفـيـر الــعـمل 
شاء ان يعمل ولالحـتفاظ بثروة
البالد الـنقـديـة من التـسرب الى

اخلارج قدر اإلمكان . 
فـالـعـراق سـائـر بـخـطى سـريـعة
ثـابـتـة نحـو مـسـتـقـبل افضل ان

شاء الله . 

والصناعية واالجتماعية . 
واذا كـــان حــوض الــرافــدين من
بـقاع األرض اخلـصـبـة فـقد دأب
سـكـانه مـنـذ فـجـر الـتـاريخ عـلى
اســـتــثـــمـــار ارضه الــطـــطــيـــبــة
ومازالـوا يفعـلون ولكـنهم كانوا
طـيلـة هذه الـقرون واالجـيال في
صـراع دائم مع فيـضانـات دجلة
والــفـرات اخلـالــدين صـراع كـان
يــنـــتــهي غـــالــبــاً بـــخــذالن بــني
االنـسـان فـكـثيـراً مـا كـان يـطغي
احدهـما أو كالهما مـعاً فيقضي
عــــــــــــــلــى األرواح واألمــــــــــــــوال

والثمرات . 
ن ومــضـى الــوزيــر قــائالً : انه 
دواعـي ســــروري واغــــتــــبــــاطي
الــعــظــيــمــ ان اعــلن الخــواني
ــواطــنــ ولــلــعــالم اجــمع ان ا
ــا مـــجـــلس االعـــمـــار اصــبـح و
تــمــضي عــلـى تــشـكــيــلــة بــضع
سنـوات قـادراً عـلى تغـيـير وجه

التاريخ العراقي . 
ن احلــقــائـق الــثــابــتـة أن وانه 
ال وحده لم يكن كفيالً بإجناز ا
أي عمل من االعمال مـا لم يتهيأ
له الــــوقت الــــكـــافـي لـــدراســــته
دراسـة صـحـيـحة تـؤمن جنـاحه

الــعــامــلــ الـــصــامــتــ الــذين
ساهـموا وال يـزالون يـساهـمون
في مــشـــاريع مــجـــلس االعــمــار
اجلـبارة وتـعزيز نـهضـة العراق
الـعـمـرانـيــة فـأني اسـأل الـله ان
ــدنــا بـعــونه لــلـســيـر يــأخـذ و
بــوطــنــنــا الــعــزيــز نــحــو اجملـد

واالزدهار . 
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واسـتهل وزيـر االعمـار د. ضياء
جعـفر كـلـمته بـقوله : لـيس سراً
لك الى عهد ان العراق لم يكن 
قــريب من مـقــومــات احلـيــاة مـا
يـــســـاعــده عـــلى مـــواكـــبــة ركب
احلــضـارة والــتـقــدم والـعــمـران
ـة الصادقة والعمل سوى العز
في حدود إمـكانيات ضـيقة لرفع
ــعــيــشــة في الــبالد مــســتــوى ا

تدريجياً . 
ومـــا ان تـــوفـــرت لــــلـــبالد هـــذه
اإلمكانيات الـعظيمة في السن
األخـــيـــرة من عـــائـــدات ثـــروات
ارضـه ومن الــــنــــفـط عــــلى وجه
الــتــحـديــد حـتـى بـادرت الــدولـة
بــتــشــكـيل مــجــلس خــاص اخـذ
عــلى عـاتــقه اعــمـار الــعـراق من
كــــافــــة الــــنــــواحي الــــزراعــــيـــة

لــتـغــمـرني الــسـعــادة حـ أرى
بــعض ثــمــار مــجــهــوداتــنــا قـد
ـتـرددون ايـنـعت .. وغـداً يـرى ا
شكـكون اننا نفذنـا مناهجنا وا

العماري بكل حرص وامانة . 
ثم قـال فخـامـته : وهـذا أسـبوع
االعــمـار خـيـر شـاهـد عـلى مـدى
ــبــذولـــة خلــدمــتــكم اجلـــهــود ا
والــــتـــرفــــيه عــــنــــكم وضــــمـــان
مــســتــقــبل كــر لــكم وألوالدكم
واحــــفــــادكم  ,,هــــذا حــــســــابي
وحــــــســـــاب زمـالئي أعــــــضـــــاء
الـــــوزارة وأعــــضــــاء مـــــجــــلس
االعـمـار اقـدمه بـ ايديـكم  ,,ان
احلـكومـة لن تعر أهـميـة خاصة
ـشــروع مـعــ مـقـابـل مـشـروع
اخــر كـمــا انـهـا لـم تـعـر أهــمـيـة
ـنـطـقـة مـعـيـنـة من هـذا الـوطن
مــقـابل أهــمــيـة مــنــطـقــة أخـرى
ــا وجــهت اهــتــمــامـهــا الى وا
ـــواطــنـــ بــالـــدرجــة حــاجـــة ا
األولى بــدون تــمـيــيــز وفــضـلت
ــشــاريع ــهـم من ا األهم عــلى ا

بالنسبة لتلك احلاجة . 
ثم اختتم فخامته قائالً . 

وبـيـنـمـا أتـوجه بـجـزيـل شـكري
وعـــظـــيم تـــقــديـــري الى أولـــئك

ومــجــلس االعــمــار من تــهــيــئــة
أســبــاب هـذه الــنـهــضـة ومــدهـا
ا ـادية والـعـلمـيـة  ـقومـات ا بـا
يستحق التـقدير والثناء وان ما
وجـدت خالل هــذه األسـبـوع في
أبــنــاء هـذا الــشــعب الــكـر عن
شعور فيـاض ومن تفهم وتقدير
ـا ترمـي اليه هـذه الـنـهـضة من
سؤول ا يشجع ا خير شامل 
ـشكور ضي في عـملـهم ا عـلى ا
ا الشك فيه ان االعمال  ,,و
نتـجة ال تـكون اال على ـفيـدة ا ا
أسس من االسـتـقـرار والـتـعاون
الــتــام بـ الــشـعـب واحلـكــومـة
واني الرجـــوا ان يــوفــقــنــا الــله
جمـيعـاً على حتـقيق مـا نصـبوا
الـيه في هـذا السـبيل وان تـكون
ـباركة فاحتة عهد هذه البداية ا
زاهــــــر بــــــالـــــــرفــــــاه والــــــسالم

واالستقرار للعراق وللعالم . 
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وفـي خـــــطـــــابه الـــــذي أذيـع من
قال مـحـطـة اإلذاعـة الـعـراقـيـة  ,,
رئـيس الوزراء نـوري السـعيد ,,
ان الــذهب يـســتـخــرج من بـاطن
األرض هــــوة مــــلك لــــكـم انه من
الــشـــعب والى الـــشــعب  ,,واني
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ّـــا أثـــار غـــضب الـــســـلـــطــات
احملـتلة  فـراحت عيـون العمالء
تراقب حركاته وترصد تنقالته 
فلـما علم جـده احلاج داود بذلك
أقنع حفيـده بالسفر إلى إيران 
واتـفق أن كـان أحـد رجـال الدين
مـن إيـران ذلك الــوقت بـضــيـافـة
احلاج داود يـستعـد للعودة إلى
بالده  فـلـمــا عـلم بــاألمـر أعـرب
عن اســـتــعــداده الســـتــصــحــاب
جـعفر مـعه  فسـافر إلى إيران .
لم تـطل مــدة مـكـوثه في إيـران 
فـــســرعــان مـــا عــاد إلـى بــغــداد
أوائل سنة 1920 ووحد مساعيه
مع احلــركـة الــوطــنــيــة  وعــنـد
نـشـوب ثــورة الـعـشــرين انـحـاز
إلــيـــهــا وصـــار أحــد قـــادتــهــا 
وجتــــول في مــــنــــاطق الــــثـــورة
بــــــالـــــفـــــرات األوسـط  فـــــجـــــدّ
الـبـريــطـانـيــون في طـلـبه  وفي
فـجر يـوم اخلـمـيس 1920/8/12
داهـمت الشـرطـة داره في مـحـلة
صـبـابـيغ اآلل  في زقـاق يـعـرف
بـإسم جده ( دربـونة حاج داود)
 لـكـنه اسـتـطـاع الهـرب إلى دار
جـيرانـه اخللـفي لشـخص يدعى
عـبـدالـهـادي حـبّـة  وبـقي فـيـهـا
لــيـــلـــة واحـــدة  ومـــكث في دار
صـديقه مـهـدي اخلـيـاط  حوالي
األســـبـــوع مـــتـــواريــاً عـن أعــ
الـسـلطـات  بـعـدها غـادر بـغداد
يـــحــــرسه رجــــال مـــســــلـــحـــون
مــتـوجــهـاً إلى كــربالء  ومـنــهـا
إلى الـنـجف  وبعـد مدة وجـيزة
جلأ إلى أمـيـر احلجـاز الـشريف
حـس . وبعـد تسعـة أشهر عاد
إلــى بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــداد  وفــي
1922/4/15صـــــــــــــــــــدرت اإلرادة
لـكية بـتعـيينه وزيـراً للـتجارة ا
في الـوزارة الـنـقـيـبيـة الـثـانـية 
لــكــنه ســرعــان مــا اسـتــقــال من
مـنــصـبه بــتـاريخ بــعـد مــوافـقـة
مــجـلس الـوزراء عــلى نـصـوص
عاهـدة البريطانـية ـــ العراقية ا
الـتي تــتـقـمص ثـوب االنـتـداب 
وهـذا نص كتـاب اسـتـقـالته : ((
إلى فخـامة رئيس الوزراء دامت
ـا أن مــبــدأ الـعــاجـز ال دولــته 
ـبــدأ الـذي عـلــيه هـيـأة يـوافق ا
الوزراء الـعـظام  كـمـا تشـهد به
منـاقشات وقـرار مجلس الوزراء
ــنــعــقـدة ــوقــر في جــلــســتـه ا ا
بـاألمس  25حـزيـران سـنـة 1922
أقـدّم إلى فـخـامـتــكم اسـتـقـالـتي
من وزارة التجارة راجياً قبولها
ولـفخـامتكم مـني مزيـد االحترام

ـــدرســة في اإلجـــازة. فـــتـــحت ا
1908/12/12 ولـغـرض اإلشراف
عـــلى ســـيـــر الــتـــدريس فـــيـــهــا
انـتخبت هـيأة إدارية مـؤلفة من
15 عضواً  ابتدأت الدراسة في
بـاد األمـر بـصـفـوف ابـتـدائـية
ثـمّ رشـــــديـــــة وتـــــوســـــعـت إلى
إعــداديـــة  وكــان اإلقــبــال عــلى
درسة كـبيراً  إذ بلغ عدد هذه ا
الـطـلـبـة فـيـهـا بـعـد مضـي سـنة
واحدة عـلى تأسـيسـها مـا يزيد
عـلى الثـلثمـائة طـالب .  بدأ أبو
الـتـمن نـشـاطـه السـيـاسـي سـنة
 1909 فـي الـــــــتــــــــظــــــــاهـــــــرات
االحـــتــــجــــاجـــيــــة بــــعـــد إعالن
احلكومـة العثمانـية عزمها على
بيـع اإلدارة النـهريـة الـعثـمانـية
إلى شـركـة لـنج االنـكـلـيـزية  إذ
انـــتـــدب أبـــو الـــتـــمن لـــتـــقــد
الــــعــــريــــضــــة الـــتـي رفــــعــــهـــا
ــــتـــــظــــاهـــــرون إلى الـــــوالي ا
وعـندمـا انـطلـقت حـركة الـكـفاح
ـسلح ضد االنـكليـز سنة 1914 ا
أنــــيــــطـت به مــــهــــمــــة تــــزويـــد
ـــؤن واألمـــوال اجملـــاهـــدين بـــا
الـالزمــة لـــلـــجـــهـــاد  وفي تـــلك
األثـــنــــاء كــــان قــــد بــــلغ الــــسن
القـانونـية لـلخـدمة الـعسـكرية 
وبـدال من أن يُـرسل إلى جبـهات
الـقـتـال أبـقـي في بـغـداد لـيـقـوم
ــهـمــة ( عـضــو ارتـبــاط ) بـ
الـسلطـة العثـمانيـة واجملاهدين
.  عُـــــيّن عــــضــــواً فـي اجملــــلس
البـلدي بـبـغداد سـنة  1919وفي
الـــســـنـــة نـــفــســـهـــا انـــضم إلى
جـمعـية     ( حـرس االستقالل )
الـسـريـة الـسـيـاسـيـة في بـغـداد
وانــتـخـب عـضــواً في هـيــئـتــهـا
اإلداريــة وفـي آيــار   1920كــان
ـوقــعـ اخلــمـســة عـشـر أحــد ا
الـذين انتـدبتهم جـماهيـر بغداد
والكـاظميـة اجملتـمعـة في جامع
احليـدرخانـة في بـغداد لـتمـثيل
الـشــعب في مـطــالـبــة الـســلـطـة
ـطالب البـريـطانـية االسـتجـابة 
احلـركـة الـوطنـيـة بـاالسـتقالل 

يــعـد احلــاج جـعــفـر أبـو الــتـمّن
أحـد أبرز قـادة احلركـة الوطـنية
في الــعــراق  ومن زعـمــاء ثـورة
الـعــشــرين  ومن أشــدّ الــداعـ
إلى الـوحدة الـوطنـية بـعيداً عن
ـقـيـتـة  والـتـخـندق الـطـائـفيـة ا
احلـــزبي والـــســـيـــاسي .   ولـــد
محمّد جعفر بن محمّد حسن بن
داود أبو الـتـمّن فـي بغـداد  في
محـلـة صـبابـيغ اآلل سـنة  1881
وسط أسـرة امتـهـنت الـتـجارة 
تــعـلّم في الـكـتــاتـيب  وأتـيح له
وهـو في سن الـصـبـا أن يـغـشى
بــصــحــبــة جـده اجملــالس الــتي
كـــانت تــعــقـــد في دور الــوجــوه
واألعــــيـــان  وأن يــــصــــغي إلى
احلوارات التي تدور فيها  وأن
ــنـاقــشــات الـتي يــســتــمع إلى ا
تتـناول مـا يشـغل أذهان الـناس
سّ حيـاتهم في ذلك الـوقت  و
الــيــومــيــة  فــاســتـمــد مـن هـذه
اجملــالس مــواد ثــقــافــته  وراح
ـا كــان يـطـالـعه من يـصــقـلـهـا 
صــحف وكـــتب تـــقع حتت يــده.
أسهم في سنة1908 في تأسيس
مــــكـــتـب الـــتــــرقي اجلــــعــــفـــري
الـــعــثـــمــانـي في بـــغــداد  وهي
مدرسة لـتعـليم اللـغات والـعلوم
العـصـرية ومـسك الـدفاتـر  وقد
أعــــرب الــــوالـي عن تــــرحــــيــــبه
ـشــروع إال أنه اعـتـرض عـلى بـا
ــدرســـة بـ ( مــكــتب تـــســمـــيــة ا
الـتـرقي اجلعـفـري )  بـحـجة أن
احلكومة العـثمانية ال تفرّق ب

ــواطــنـــ واقــتــرح تــبــديــله  ا
ـــؤســســة فــانـــتــدبت الـــهــيــأة ا
لــلــمــدرســة جــعــفــر أبــو الـتــمن
لتـوضيح سـبب هذه الـتسـمية 
فقـام بـدوره أحسن قـيـام وأقنع
الـوالـي بـأنّ هــذه الــتــســمــيـة ال
تـــســـتـــهـــدف إثـــارة الـــنـــعـــرات
الطـائفـية  بل قـصد من ورائـها
إقـنـاع أبـنــاء الـشـيـعـة بـأنّ هـذه
درسـة مـنـهم وإلـيـهم لـيـقـبـلوا ا
عـليهـا ويرسلوا أوالدهـم إليها 
ـــــنح فـــــوافق الـــــوالي وأمـــــر 

اعـتاد مجـلس االعمار في الـعهد
ـلــكي ان يـقـيم أسـابـيع ايـذانـاً ا
بــافـــتـــتـــاح مــشـــاريع خـــدمـــيــة
وتــنــمــويـة بــحــضــورجـمــاهــيـر
غـفيرة وشاركـت البالد الشـقيقة
والصـديقـة بوفـود كثـيرة بـعثت
ـنــاسـبـات بــهـا حلــضـور هــذه ا
وكــــذلـك جــــاء من مـــــعــــظم بالد
العـالم رجال الصـحافة واإلذاعة
لـيـنـقــلـوا مـا يـجـري في الـعـراق
ذلك هـو التـغييـر الذي بـدأ يطرأ
عــلى وجه هــذا الــبــلـد ويــغــيـره
مــــســـرعــــاً فــــمن رأى االالف من
الـنـاس الـطـيـبـ الـذين خـرجوا
ينفـسون عن فـرحتـهم احلبـيسة
بـالـغـنـاء والـرقص فـوق جـسري
بـــغــــداد اجلــــديـــديـن أمـــســــيـــة
افــــتـــتـــاحـــهـــمـــا ومن رأى مالك
األرض اجلـدد وهم يــتــسـلــمـون
سيب عقود ملكيتهم ومشروع ا
الـكـبيـر من رأى ذلـك ولم يـر فيه
جـــديــدة في الــعـــراق بل عــراقــاً
جـديداً فـانه يـحـتـاج في الـغالب
الـى مــراجـــعــة مـــعــلـــومــاته عن
ـــــاضي غـــــيـــــر الـــــعـــــراق فـي ا

البعيـــــد . 
ثم هناك العمال والفنيون الذين
دخـلـوا مـعـمل الـنـسـيج اجلـديـد
ـوصل ومــصـنع الــسـمـنت فـي ا
في سرجنار ومصافي النفط في
الــدورة وغــيــرهــا أو اســتــقــروا
ــــا ألول مــــرة) فـي مــــســــكن (ر
محـترم في واحد من مـشروعات
زارع السكن الـعديدة واالف ا
الذين تـسـلـمـوا عـقود مـلـكـيـتهم
لـألرض الـــــــتـي يــــــــحـــــــرثـــــــون
وضـمـانـات مـسـتـقـبلـهـم ومـئات
الـوف الـبـغداديـ واجلـنـوبـي
الــذي لم تـعــد مــيــاه الـفــيــضـان
ـانهم ب تـغرقـهم وما مـلكت ا
الـــــســــنـــــة وأخـــــرى كـل هــــؤالء
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الطـائفـت الـسنـيّة والـشيـعية 
واإلسهام في كل ما من شأنه أن
يـــــوثق عـــــرى الـــــصـــــلـــــة بــــ
الــــطـــائــــفــــتـــ . ومـن عالمـــات
وطــــــنـــــيـــــتـه وتـــــرفـــــعه عـن كلّ
االعــــــتـــــبــــــارات  مـــــوقـــــفـه من
االعــــتـــقـــاالت الــــتي شـــنــــتـــهـــا
احلــكــومــة في تــشــرين الــثــاني
ســــــــــنـــــــــة 1937 فـي أوســـــــــاط
الـشيـوعي من الـعسـكري  إذ
سعى للـتوسط لـلمـعتـقل الـ65
سكـرياً  فخـففـت عقوبـات ثالثة
مـنـهم من اإلعـدام إلى الـسـجن 
ومن حـكم بالسـجن إلى مدد أقل
 وإطالق سـراح الـبـقـيـة  فـكـان
عــدد الــذين عــوقــبــوا مـنــهم في
الـنـهـايـة اثـنـ وعـشـرين فـقط .

عــــــددهــــــا األول في 1935/1/26
وألـغي امتـيازهـا في بدايـة سنة
1949 كان عضواً في إدارة غرفة
جتـــارة بــــغـــداد ســـنـــة 1928 ثمّ
رئــيـســاً لـهـا 1935ــ 1939 تـوفي
في بـغــداد صـبـاح يـوم الـثالثـاء
ازت ا ـصـادف 1945/11/20   ا
شخصية جعفر أبو التمن بنوع
ــزاج من الــبــســاطــة  وعــرف 
ــبــالــغــة في ــيل إلى ا خــاص 
الــــــتـــــــدقـــــــيـق واإلســـــــراف في
ــسـائل الـتــمــحـيص حــتى في ا
ّـا كـان مـحل تـذمـر الـفـرعـيـة  
ن كـان يـعمل مـعه  كمـا عُرف
بـترفـعه عن الـتأثـر بـاالعتـبارات
الــطـائــفـيــة  وقــد كـان دوره في
ثـورة 1920 الـتـقـريب بـ أبـنـاء

عاهدة العراقية عارضـة ا كتلة 
ـــ الـبريـطانـية لـسنة 1930  وفي
1933/11/1 أعــلن اعــتــزالـه مـرة
ثـانـيـة عن الـسـيـاسـة وانـسـحب
بـشـكل غــيـر مـتــوقع من احلـيـاة
الـســيـاسـيــة  لـكــنه اشـتـرك في
اإلعــداد النــقالب بــكــر صــدقي 
وبعد جناح االنقالب عيّن وزيراً
لــــلـــمـــالـــيـــة فـي وزارة حـــكـــمت
سلـيمان 1936/10/29 ولم يلبث
أن استقال من منصبه.  كان من
ــؤســـســ جلــمـــاعــة األهــالي ا
1932 ونـــــــــادي بـــــــــغــــــــــداد في
نــــوفـــمـــبـــر1933 واجلــــمـــعـــيـــة
الـشـعـبـيـة في مـطـلـع سـنة 1934
ـــبــدأ ) وهي أصـــدر جــريــدة ( ا
جـريـدة يـومــيـة سـيـاسـيـة صـدر

رئيس الوزراء االسبق نوري السعيد يترأس مجلس االعمار

ــا والــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة 
ــســتـقــبل زاهــر لــهـذه يــبــشـر 
البالد  ,ان ما قامت به احلكومة

وغـيرهم قـد بدأوا يـشاركون في
إجنازات هذا االعمار . 

في احــــتـــفـــاالت ومـــنـــاســـبـــات
االعــــــمـــــــار الـــــــتـي جـــــــرت في
اضي اخلمـسيـنـات من القـرن ا
كـــان لـــلـــمــلـك فـــيــصـل الــثـــاني
ورئيس الـوزراء نـوري السـعـيد
ود. ضيـاء جـعـفر وزيـر االعـمار
ـشاريع كـلمـات في مـواقع تلك ا

.. نقطتف أجزاء منها . 
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عـنـد وضــعه حـجـر األسـاس في
لك : شعبي سد دوكان ..  قـال ا
الـعــزيـز احــيــيـكم جــمـيــعـاً وأن
ـا اعـرب عن شــعـوري الـعـمـيق 
ـسته فـيـكم من بـوادر النـهـضة
في مختلف الـنواحي العمرانية

نشرة مجلس االعمار
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