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د . عكاب يوسف الركابي

ح���م���ي���د ال���م���ط���ب���ع���ي

بع����د ا�ست�سه����اد ج����ده فر�����ض علي����ه درا�س����ة اللغة 
واملع����اين يف فنونه����ا وتخريجاته����ا عل����ى ال�سيخ 
 )  1938  –  1855  ( البغ����دادي  �سك����ر  العالم����ة 
والبغدادي خريج املدر�سة الفقهية بالنجف واأحد 
موؤ�س�س����ي املدر�سة اجلعفرية االهلي����ة، وكان اول 
قا�����ض من االمامي����ة يعني يف بغ����داد 1921 وكان 
درب تلمي����ذه ) اب����و التمن ( عل����ى ا�ساليب وطنية 
اللغ����ة ووطنية الفقه فتخرج به حاذقا يف احلديث 

وبارعا يف تخريج العربية..!
مل����ا بداأت مالمح الثورة ترت�س����م على االفق 1919 
�سع����د دور ) اأب����و التمن ( اىل الواجه����ة الوطنية، 
فاأ�س�ض مع حممد ال�سدر حزب ) حر�ض اال�ستقالل 
( وراح يت�س����ل باأقط����اب الثورة عل����ى االنكليز يف 
الفرات االو�سط ثم ي�سبح املعتمد االول يف بغداد 
لقطب الثورة االول ) العالمة ال�سريازي ( وعرف 
االنكليز به وبخربته ولوحق يوما بعد يوم فهرب 
و جلاأ عن����د م�سايخ الفرات ) وكان يف هذه الفرتة 
عني ع�سوا يف املجل�ض البلدي لبغداد مقتنعا لكنه 
رف�����ض و�ساي����ة االنكلي����ز... ( وبعد ه����دوء بنادق 
ث����ورة الع�سرين رح����ل مع رفاق ل����ه اىل احلجاز ) 
1920/11/1( ملح����اورة ال�سري����ف ح�س����ني ب�ساأن 
تعي����ني اأح����د اأجناله مل����كا على الع����راق، وعاد اىل 
بل����ده يف ايلول 1921 مكمال �سوط����ا ن�ساليا اآخر 

يف م�سريته التاريخية.. 
 يف ع����ام 1922 اأ�س�����ض ) احل����زب الوطني ( وهو 
اأول حزب يوؤ�س�ض بع����د اأقامة احلكم املدين، ويف 
اأول ن�ساأته لعب دورا بطوليا يف ت�سكيل الوطنية 
يف نفو�����ض النا�����ض، ف����راأى االنكلي����ز في����ه عدوهم 
االول، فاأبع����دوه اىل ) جزي����رة هنج����ام ( م����ع ثلة 
م����ن قادة الثورة اأطلق �سراحه����م بعد فرتة اأما هو 
اأبو التمن فقد اأطلق اآخرهم اأيار 1923 امعانا فيه 
بعذابه اأوتروي�سًا لكن اال�سد فيه مل يرو�ض اأبدا، 

ويف �سجن غربته كتب مذكرات.. ! 
يف حتلي����ل الوثائ����ق، �س����كل ) احل����زب الوطن����ي ( 
روح����ا وطنية جدي����دة هي �سياغ����ة اآخرى الحياء 
ث����ورة الع�سري����ن، ورمب����ا كان احل����زب الوري����ث 
ال�سرع����ي ل����رتاث الث����ورة العراقية الك����ربى، فقد 
رفع �سع����ارا كب����ريا : ) الم�ساومة ورف����ع من�سورا 
اىل اجلمه����ور ملخ�س����ه : ) ال خال�ض اال بال�سيادة 

الكاملة) .
وكان اأب����و التم����ن يف حزب����ه ) الوطن����ي ( يرع����ى 
ثالثة �سبان : كام����ل اجلادرجي الأنه وجده ميتلئ 
بوطنية امل�ستقب����ل، ويو�سف �سلمان يو�سف ) فهد 
( حي����ث الم�����ض يف عقل����ه اأ�سالة ال����درب الطويل، 
ورفائيل بطي الذي وجد نبوغه ي�سبق زمنه... ! 

وعظمة جعف����ر )اأبو التمن( ان املبادئ التي رفعها 
طبقها بنف�سه ميدانيا، ويف �سور متعددة: 

1 �� كان على ال�سعي����د االخالقي يرد املظامل بفدية 
م����ن مال����ه اخلال�ض على �سن����ة ج����ده داود او �سنة 
وجهاء طائفته، وكان يزكي جتارته او ماله باإعا�سة 
كث����ري م����ن العوائ����ل املتعفف����ة، ف�سال ع����ن تعمريه 
امل�ساج����د واملدار�����ض وخانات الط����رق اخلارجية، 
وتك����رر الوثائق العثمانية ب����اأن ربع ثروة اال�سرة 
ق����د �سرفت على اجله����اد 1915 وربعا اآخر الغاثة 
املحروم����ني واقل من الربع عل����ى تاأ�سي�ض مكتبته 

يف البي����ت عل����ى زمن جده وكان����ت مكتبة جمال�ض 
م�سحونة بامل�سادر والكتب اخلطية. 

2������ قال لفي�سل االول يف حلظتها : ) ال�سيد امللك.. 
ال اتقرب اىل النار.. (. ! 

 3������ ويف انق����الب بك����ر �سدقي 1936 ع����ني وزيرا 
للمالي����ة واأ�ستق����ال بع����د �ست����ة اأ�سه����ر ف����رارا م����ن 
دكتاتوري����ة ع�سكرية راآه����ا تتجمع يف بكر �سدقي 
وه����و الدميقراط����ي االول ال����ذي حل����م ب����اأن يحكم 

ال�سعب نف�سه بنف�سه. 
وكان روؤ�س����اء ال����وزارة حني ي�سكل����ون وزاراتهم 
يعر�س����ون على جعفر وزارة بح�س����ب رغبته لكنه 
يعت����ذر: )عزيزي.. الدي����ن ممن����وع( ويبت�سم كاأن 

�سرحا عاليا يبت�سم. 
واأنتخ����ب يف املجل�����ض النياب����ي 1928 – 1930، 
ر�س����ا  حمم����د  نف�س����ه:  املجل�����ض  يف  مع����ه  وكان 
ال����داود  واأحم����د  الها�سم����ي  ويا�س����ني  ال�سبيب����ي 
و�سكل����وا )معار�س����ة برملانية( عار�س����ت املعاهدة 
الربيطاني����ة وذيولها ويف اأح����د حما�سر جل�سات 
املجل�����ض النياب����ي كالم جلعف����ر ا�سب����ه باأ�س����وات 

البندقية.. ! 
وع����ني اأي�سا ع�سوا يف )جمل�����ض االعيان( 1937 
وكان دوره يف عينيت����ه ك����دوره يف نيابت����ه: الذي 
ق����رر ان ال يج����زاأ يف دوره اأو ق����راره وعجيب امر 
ه����ذا الداعية فال راأيت����ه مرة �ساكتا ع����ن حق يهدر 

وال راأيت����ه متفرج����ا على ظل����م الظاملني فق����د اأ�سعل 
كل جبهات زمانه بالب����ارود اأو الكلمات احلادة اأو 
باأجي����ال ال�سباب الذين دربه����م على م�سك احلقيقة 

وكان يخاطب العثمانيني: 
االنكلي����ز:  وخاط����ب  ترحل����وا..(  اأن  االوان  )اآن 
)العراق����ي يع�س����ق ال�سيادة بال نق�����ض( وكان امللك 
املوؤ�س�����ض ياأن�ض له يف احل����وار الن جعفرا حديثه 
ذو جر�����ض جميل اأما ن����وري ال�سعي����د فخ�سي منه 
الن النق�����ض يف جعفر ي�ستغله نوري للت�سهري به، 
وقال����ت وثائ����ق العثمانيني )جعفر عم����ود ويجب 
اأن ن�ستن����د علي����ه يف تهدئة مدن الف����رات االو�سط 
1916( وذهب����ت الوثائ����ق االنكليزي����ة اىل ان يف 
)جعف����ر اأب����و التمن مي����ال اىل �سلم خمائ����ل( وكان 
االنكلي����ز يطلبون من املل����ك ) حتييد جعفر وجعله 
بعي����دا عن علماء الدي����ن ( وكل حزب وطني منحه 
ع�سوي����ة فخري����ة وكله����م االح����رار منح����وه لق����ب 
املرجعي����ة اأو لقب الزعيم الذي اليرد له طلب اأعبثا 
منح����وه الرتب وااللق����اب ال�سعي����دة وال اأظن ذلك 
عبث����ا اإمنا كان هو �سج����رة اأظلت االخرين فلهجوا 

باأ�سمه وغنوا باإيقاعه اخلالد... !
ولي�����ض اجتهاده يف ال�سيا�سة فقط اأمنا كان يوزع 
طاقات����ه االجتهادي����ة على اال�سع����دة كافة فكان يف 
مقدم����ة اوائل اأ�س�سوا غرفة التج����ارة واأحتل فيها 
ع�س����وا يف هيئ����ة اأدارتها 1928 ونائب����ا لرئي�سها 
 –  1935 الغرف����ة  رئي�����ض  ث����م   1935  –  1929
1949 وق����راءة لبع�����ض مق����االت ن�سرها يف جملة 
غرف����ة التجارة يف حقب����ة الثالثينات جنده بوعي 
متق����دم موؤمنا بحرية التج����ارة التي هي يف نظره 
الراب����ط القوي ب����ني نه�س����ة الع����راق االقت�سادية 
ونه�ست����ه ال�سيا�سية التحررية ف����ال ثراء وال رفاه 
ب����دون حري����ة التج����ارة او ال�سوق احل����رة، وكان 
يف غرفت����ه التجاري����ة ير�سم اخلط����ط االقت�سادية 
لتجارة حرة يف ال�سوق العراقية ويو�سي التجار 
باأتباعه����ا يف ندوات م�ستمرة، ويف اأحدى ندواته 
ق����ال : )ال نه�س����ة وطنية بدون نه�س����ة جتارية او 
اقت�سادي����ة( وطاملا كان يوعز ب�س����راء الكتب التي 
تن�سر التج����ارب االقت�سادية لل����دول الدميقراطية 
ويوزعه����ا على جت����ار الدرج����ة االوىل ويقول لهم 
: ) حت����ى نفيد م����ن تلك التج����ارب يف بناء ال�سوق 
التجاري����ة العراقي����ة... (.. ! ويف ن����دوة اأخ����رى 
ن����ادى ب�سناعة وطني����ة، وقال )االقت�س����اد جتارة 
و�سناع����ة ف����ان ت����وازن فيهم����ا املي����زان تر�سخ����ت 
نه�ستنا الوطني����ة...( وكان هو اول من عمل على 
تاأ�سي�����ض بداي����ات ال�سناع����ة العراقي����ة احلديث����ة، 
فا�سهم بتاأ�سي�ض حملج القطن العراقي، كما اأ�سهم 
بتاأ�سي�����ض �سرك����ة اأ�ستخ����راج الزي����وت النباتي����ة، 
وكان اأذا خط����ط مل�سروع جت����اري او �سناعي فكر 
باالولويات وباملواد االولية املتوفرة يف البلد، ثم 
فكر باأ�سحاب اخل����ربة واهل امل�سورة، وباحلرية 
التي ت�سنع القدر.. ! وهذا القدر اراد له ان يتحرر 
م����ن انانية امل����ادة وال����وزارة والق�س����ر واالنكليز 
واملل����وك، وفلت من كل ذل����ك باعجوبة، هو ارادها 
ولي�����ض غ����ريه، فربح نف�س����ه عندما رب����ح احلرية، 
وربح التاري����خ عندما ربح االم����ة.. وانت�سر على 

الركام... !

اأخ���ذت ق���وات اجلي����ض توا�سل ، زحفه���ا باجتاه 
العا�سم���ة بقي���ادة الفري���ق ، بكر �سدق���ي  ، حيث 
دخلتها يف ال�ساعة الرابعة والن�سف من بعد ظهر 
ي���وم االنقالب 29ت�سري���ن االول 1936، وعندها 
عه���د املل���ك خطيا ً اىل ، حكمت �سليم���ان ، برئا�سة 
ال���وزارة اجلدي���دة ، عل���ى ، ان يفح����ض املوق���ف 
ويوافي���ه براأيه عاج���ال ً  ، اعقبه – امللك – بكتاب 
التكلي���ف ال���ذي طل���ب فيه م���ن ، حكم���ت �سليمان 
، انتخ���اب وزرائ���ه  ، ف�سكل���ت ال���وزارة ، وكانت 
عل���ى النح���و االأت���ي :حكم���ت �سليم��������ان  رئي�سا ً 
لل���وزراء ووزيرا ً للداخلي���ة .جعفر اب���و التم����ن                    
وزي�����را ً للمالية .الدكتور ناج���ي االأ�سيل وزي��را ً 
للخارجية .�س����ال���ح جب��ر وزي��را ًللعدلية . كام��ل 
اجلادرج�ي وزي���را ً لالقت�ساد واملوا�سالت . عبد 
اللطي���ف ن��وري وزيرا ً للدف���اع يو�سف عز الدين 
اإبراهي���م                   وزي���را ً للمع���ارف ، ام���ا ، 
بك���ر �سدقي ، فقد احتفظ لنف�سه مبن�سب ، رئي�ض 
اركان اجلي����ض ، بعد  اأحالة ، طه الها�سمي ، الذي 

كان موجودا ً يف انقرة ، على التقاعد .

التع���اون  اأ�سا����ض  عل���ى  اجلدي���د  احلك���م  اأقي���م 
ب���ني جماع���ة االه���ايل وجماع���ة بك���ر �سدقي من 
الع�سكري���ني وان جماع���ة االه���ايل وافق���وا عل���ى 

هذا التعاون باعتقاده���م ان اجلي�ض ين�سحب من 
ال�سيا�سة ح���ال �سقوط وزارة يا�س���ني الها�سمي ، 
ولك���ن تو�سح منذ البداي���ة ان بكر �سدقي مل يكن 
مهي���اأ للوفاء بوع���ده ، لذلك �سع���ر جماعة االهايل 
الع�سكري���ني  بوط���اأة   ، ال���وزارة  ت�سكي���ل  بع���د   ،
ومعار�س���ة القومي���ني والعنا�س���ر املعادي���ة م���ن 
االقطاعي���ني ، كذل���ك �سعوره���م وقلقه���م العميق ، 
ح���ول تزايد تدخل اجلي�ض يف �س���وؤون احلكومة 
، لذل���ك عزم���وا عل���ى تنظي���م اأنف�سه���م يف ح���زب 
�سيا�سي م�ستوحى من مبادئ ال�سعبية ، ويف 13 
ت�سري���ن الثاين 1936 ، اجازت وزارة الداخلية ) 
اأي حكم���ت �سليم���ان ( ترخي�سهم لت�سكيل جمعية 
�سيا�سية يف بغداد با�سم جمعية اال�سالح ال�سعبي 
، وتاألفت اللجنة التاأ�سي�سية من كامل اجلادرجي 
�سكرتريًا و�س���ادق كمونه م�ساعدًا وحممد �سالح 
القزاز اأمينا ً لل�سندوق ، وبعد ثالثة اأ�سهر اأن�سم 
جعف���ر ابو التمن ) وزير املالية ( والدكتور ناجي 
اال�سيل ) وزير اخلارجية ( واللواء عبد اللطيف 
ن���وري وزي���ر الدف���اع ، كم���ا توافد ع���دد كبري من 
املواطن���ني لالن�سمام لتلك اجلمعية �سواء ً اميانا 
ً به���ا او انتهازي���ة ، وكان بع�سه���م م���ن املوؤيدي���ن 

ال�سابقني حلكومة يا�سني الها�سمي 
ويب���دو ان ، رئي����ض ال���وزراء ، ال���ذي )) كان يف 

البداية متعاطفا ً مع اال�سالحيني ويعتقد خمل�سا 
ًمببادئه���م ووطنيته���م ال�سادق���ة ، مل يتنب مبادئ 
اجلمعي���ة لوقوع���ه حت���ت تاأث���ري ، بك���ر �سدقي ، 
والع�سكري���ني والقوميني (( ، الذي اأثار خماوفهم 
منه���اج   اجلمعي���ة ، وع���الوة على ذل���ك فقد كانت 
هنال���ك �سائع���ات، دعمها كل م���ن القوميني العرب 
ال���وزارة  واتب���اع  الع�سائ���ر،  روؤ�س���اء  وبع����ض 
ال�سابق���ة ، تق�سي باأن بع�سا من منظمي اجلمعية 
كانوا �سيوعيني يف عواطفهم، ف�سال عن معار�سة 
معظ���م ، مالك���ي االرا�س���ي ، لربنام���ج اال�س���الح 
ال�سعب���ي، وخا�س���ة اخلط���ط اخلا�س���ة ، بتوزيع 

االرا�سي .

ب���ذل ، جعف���ر اب���و التم���ن ، وزم���الوؤه يف جماعة 
االهايل، جهودًا كب���ريه القناع ، حكمت �سليمان ، 
باالن�سم���ام اىل ، جمعية اال�سالح ال�سعبي ، لكنه 
رف����ض، وكان موقفه يف ذلك الوقت مقيدا برغبته 
يف تبدي���د االنطباع ال�سائ���د يف اأو�ساط خ�سومه 
ال�سيا�سي���ني بان���ه مل يك���ن لدي���ه اأي الت���زام نحو 

الق�سية العربية  .

ويبدو ان حكمت ، راعى يف موقفه هذا العنا�سر 
املختلف���ة املناوئ���ة  لالإ�سالحي���ني ، لكنه ، اقرتح ، 

ا�ستيعاب اجلمعية و حتويلها اىل حزب �سيا�سي، 
بع���د اع���ادة النظ���ر يف مناهجه���ا ،بالتخفيف من 
ح���دة عقيدت���ه ) الراديكالي���ه ( ، وعندئ���ذ �س���وف 
ي�سب���ح احل���زب ال�سيا�س���ي للحكوم���ة القائم���ة ،  
وق���د وافق ، جعفر ابو التم���ن ، على ذلك ، )) النه 
اعترب اقرتاحه حماولة الإيج���اد نوع من التقارب 
، يف وجه���ات النظر ب���ني اال�سالحيني وجماعة ، 
بكر �سدق���ي ، ومنع العالقات بينهما من التدهور 
 ، دار  يف  اجتم���اع  يف  املو�س���وع  ونوق����ض   ))
جعف���ر اب���و التم���ن ، يف 9 كان���ون الث���اين 1937 
،       )) ح�س���ره ع���دد م���ن ال�سحفي���ني واملحامني 
، اإ�ساف���ة اىل ، رئي�ض ال���وزراء ، والوزراء ، ويف 
ه���ذا االجتماع جرت مناق�س���ة تكوين حزب با�سم 
)حزب اال�س���الح ال�سعبي ( (( بعد ان قررت هياأة 
ادارة جمعي���ة اال�س���الح ال�سعبي ، االن�سحاب من 
اللجن���ة التنفيذي���ة  واإيداعها اىل هي���اأة الوزارة ، 

وقد تو�سل ، املجتمعون ما يلي:

1 – ان تكون هيئة احلكومة هي الهياأة املوؤ�س�سة 
للحزب الذي ي�سمى )حزب اال�سالح ال�سعبي (.

2 – ان تنتخ���ب م���ن ب���ني احلا�سري���ن ، خم�س���ة 
اأع�ساء ، ين�سمون اىل الهياأة احلكومية للت�ساور 
واملداولة يف اإعادة النظر مبنهج احلزب ونظامه 

الداخلي . 

3- تر�سيح عدد م���ن االأع�ساء للع�سوية اجلديدة 
، وق���د اأجري���ت االنتخاب���ات فف���از بالع�سوية كل 
م���ن فخ���ري جمي���ل )25 �س���وت ( �س���ادق كمونه 
)24 �س���وت (عبد القادر اإ�سماعي���ل )23 �سوت ( 
�سلمان ال�سي���خ داود )20 �سوت (عي�سى طه )12 

�سوت( .
يعتق���د الباحث �سفاء املب���ارك ، بان فكرة حتويل 
اجلمعي���ة اىل ح���زب �سيا�س���ي كان���ت بن���اًء عل���ى 
اق���رتاح كام���ل اجلادرج���ي وجعف���ر اب���و التم���ن 
وه���ذا لي����ض �سحيح���ًا .ولك���ن ، حكم���ت �سليمان 
، �سرع���ان م���ا غ���ري راأي���ه ، وراح يح���اول اإقن���اع 
اال�سالحيني بالعدول عن ه���ذه الفكرة ، وا�سطر 
حت���ت �سغط بك���ر �سدق���ي وجماعت���ه اىل رف�ض 
الطل���ب ال���ذي تقدم���ت ب���ه اجلمعي���ة اال�سالحية 
بتحويله���ا اىل حزب �سيا�سي ،  ومل يكتف برف�ض 
الطل���ب اأع�سائها م���ن القيام باأي ن�س���اط �سيا�سي 
، وق���ام فيما بع���د مبطاردة الن�سط���ني منهم اأمثال 
، عب���د الق���ادر ا�سماعي���ل ، وحممد �سال���ح القزاز 
، فاألق���ت احلكوم���ة القب����ض على االخ���ري وقدمته 
اىل املحكم���ة ، الت���ي اأ�س���درت قراره���ا بحب�س���ه 
�ست���ة ا�سه���ر وو�سعته حت���ت املراقبة مل���دة �سنة ، 
ثم اأم���رت احلكومة باغالق اجلمعي���ة ، فا�سدرت 
وزارة الداخلي���ة بيان���ا ً ، اأعلنت فيه قرارها بغلق 
اجلمعي���ة ، قبل ان تبا�س���ر اأي عمل ، متهمة ً اياها 
بن�س���ر املب���ادئ الهدامة واالف���كار ال�سام���ة.وكان 
هذا االخت���الف ح���ول تاأ�سي�ض جمعي���ة اال�سالح 
ال�سعب���ي ، بداي���ة اال�سط���دام ب���ني اال�سالحي���ني 
وجماع���ة ، بكر �سدقي ، فاأخ���ذت الهوة باالت�ساع 

مبرور الزمن  .

عن ر�سالة ) حكمت �سليمان ودوره ال�سيا�سي (

وجمعي��ة ابو التمن قامة تاريخية مثالية التم��ن  اب��و  جعف��ر 
االصالح الشعبي

رزق قامة تاريخية تجلت عليها صفات املثالية االنسممانية من نبل وعفة وفيض رحمة وسمماحة شيوخ ونكران 

ذات وعدم النظر اىل زخارف ومناصب الدنيا، واىل ذلك كان يتمتع بتفكري متئذ وبعد رؤية لالحداث واقدام 

وكربيمماء وكل هذه او غريهمما جعلته محل اجاع القوى الوطنية يف زمانه، أينمما اجمعوا عليه اختيارا وليس 

زلفى.. وألنه كان وطنا وليس طائفة، وبعدا تاريخيا وليس تاريخا فقط، فكان هو صنع التاريخ..!؟ ولرنجع اىل 

املكونات التي اسهمت بتأسيس مدرسته الوطنية: 
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ن��ج��ي��ب م��ح��ي��ي ال��دي��ن

وهنا تربز �سخ�سية املرحوم احلاج حممد جعفر 
اب���و التمن التي متيزت بال�سعور العايل املخل�ض 
بامل�سوؤولي���ة الوطني���ة وبت�ساميها فوق النزاعات 
واالأه���واء والتع�س���ب ، معت���زة وحري�س���ة على 
الهوي���ة  باعتباره���ا  العراقي���ة  املواطن���ة  هوي���ة 
االأ�سا�سي���ة الت���ي ت�س���ون البالد وحتف���ظ حقوق 
جمي���ع املواطن���ني بعدال���ة وم�ساواة مهم���ا كانت 
اإنتماءاتهم وطوائفهم وقد قدر له ال�سعب مواقفه 
طيلة حياته وبعدها ، وميكن ان يدل ذلك مبا القي 
من �سعر ونرث خالل احلفل االأربعيني لوفاته من 
غ���رر االأدب العرب���ي وال���ذي مل يك���ن بروعته اأي 
حف���ل تاأبي���ي الأي زعي���م �سيا�سي عراق���ي قبله او 
بع���ده حت���ى االآن ، كما ان موك���ب ت�سييع جنازته 
م���ن بغداد اىل النج���ف كان حافال ج���د ًا ت�ستقبله 
اجلماه���ري يف جمي���ع امل���دن والنواح���ي والقرى 
الت���ي مر بها بكل حزن واأ�س���ف وتقدير وهو مامل 

يح�سل لغريه.
لي�ض هدف هذه الكتابة تقدمي عر�ض واٍف ل�سرية 
فقيدنا الراحل – اأبو التمن ‐ ومواقفه يف جميع 
مراحلها . بل هو ا�ست���ذكار الأهم حمطات مواقفه 
مل���ا تت�سمنه من معان ومواق���ف جديرة باالأعتبار 

والتقدير.
لعل من املنا�سب اأن اأبني باأخت�سار احلالة العامة 
للب���الد يف الف���رتة الت���ي عا�سها الفقي���د وتاأثر بها 
ومتثل���ت يف خ�س���ارة الدول���ة العثماني���ة احلرب 
1918 ( واإنت�س���ار جبهة دول احللفاء وب�سمنهم 
اأدى  ‐ العاملي���ة االأوىل ) 1914 بريطانية ، وقد 
ذل���ك– كما هو معلوم – اىل اإن�سالخ العراق عنها 
واإنه���اء �سيطرتها عليه وحكمها له بعد عدة قرون 
م���ن الزم���ن لتحل حمله���ا ال�سيط���رة الربيطانية. 
العراقي���ني  مطالب���ة  ب���داأت  الوق���ت  ذل���ك  ومن���ذ 
االأجنبي���ة  لل�سيط���رة  ومقاومته���م  باالأ�ستق���الل 
رج���ال   ... وامل�ستوي���ات  االأ�سالي���ب  مبختل���ف 
دي���ن وع�سائر واأبن���اء املدن م���ن مثقفني وغريهم 
 ، اأوال  ذل���ك  يف  ال�سلمي���ة  االأ�سالي���ب  واأعتم���دوا 
ومل���ا مل يج���دوا يف ذل���ك مايحق���ق طموحاتهم يف 
التح���رر واالأ�ستقالل التام ، فق���د تبلورت اآراوؤهم 
ومواقفه���م بالثورة على تل���ك ال�سيطرة االجنبية 
، فقام���ت ث���ورة الع�سري���ن اخلال���دة 30 حزيران 
1920 املعروفة التي انطلقت من الفرات االو�سط 

لتعم بعد ذالك كثريا من انحاء العراق.
لقد دامت تلك الثورة اخلالدة عدة ا�سهر فقط و قد 

حظي���ت بتاأييد وا�سع من معظ���م �سرائح املجتمع 
العراق���ي و حقق���ت بع����ض النجاح���ات امليداني���ة 
و اأقام���ت ادارات حملي���ة و وطني���ة يف االرا�سي 
املح���ررة و ا�س���درت �سحيفة تنط���ق باأ�سمها يف 
النج���ف اال�س���رف اال ان الثورة اخفق���ت ع�سكريا 
لعدة ا�سب���اب ياأتي يف مقدمتها عدم تكافوؤ القوى 
ق���وى  ب���ني  التنظيمي���ة  و  املالي���ة  و  الع�سكري���ة 
اجلانب���ني العراقي والربيط���اين ، ومع ذلك فاأنها 
اوقعت يف اجلانب الع�سكري الربيطاين خ�سائر 
غ���ري قليل���ة باال�ساف���ة مل���ا اثارت���ه م���ن قل���ق لدى 
امل�سوؤولني الربيطان���ني على امل�سالح الربيطانية 
الت���ي ج���اءوا م���ن اأجله���ا اىل الع���راق. وه���ذا ما 
حملهم عل���ى التفكري بطريقة اخرى حلكم العراق 
عل���ى غري ما كان يف اأذهانهم م���ن اأ�سلوب حكم له 
باإعتباره م�ستعمرة من م�ستعمراتهم العديدة يف 
ذل���ك الزمن . وق���د تو�سلوا اأخ���ريا اىل ما ي�سمن 
م�ساحله���م بتاأ�سي�ض دولة عراقي���ة و يراأ�سها ملك 
عرب���ي و تديره���ا حكوم���ة عراقية تك���ون موالية 
لل�سيا�س���ة الربطاني���ة و مرتبط���ة به���ا مبعاه���دة 

ت�سمن ذلك .
ب���روز �سخ�سية اب���و التمن كان م���ن الطبيعي اأن 
تف���رز هذه االحداث و تربز من خاللها �سخ�سيات 
و  امل�ستوي���ات  مبختل���ف  و  متنوع���ة  وطني���ة 
املج���االت... رج���ال دي���ن و ع�سائ���ر ومثقف���ني و 
رجال اأعم���ال و �سرائح اأخ���رى يف املجتمع فكان 
م���ن ال�سخ�سي���ات الت���ي ب���رزت و متي���زت ه���ي 
�سخ�سي���ة ه���ذا املو�س���وع وهو املرح���وم احلاج 
حمم���د جعفراأبو التم���ن ،الذي اخ���ذت �سخ�سيته 
تتاأل���ق يوم���ا بعد ي���وم و مبوق���ف ح�سيف جرئ 
اإثر اآخر وحتظ���ى بتاأييد املواطنني و اعجابهم و 
ثقتهم ، ال�سيما و اأنه قد كانت له و الأ�سرته مواقف 
جدي���رة بالتقدير منذ اواخر العه���د العثماين يف 
مواجه���ة القوات الع�سكري���ة الربيطانية منذ بدء 

احتاللها للعراق.
مل يتمي���ز اب���و التم���ن ب�س���دة مقاومت���ه لل�سلطات 
الربيطانية املحتلة فح�سب بل متيز اي�سا مبا كان 
يدع���و اليه و يعمل جاه���دا من اأجله وهو تر�سيخ 
الوح���دة الوطنية م���ن اجل نظ���ام دميوقراطي و 
د�ست���وري اىل جانب القيام با�سالح �سامل للبالد 
يحق���ق احللول مل�ساكله���ا و يدفع بها اىل التقدم و 
هن���ا ارى م���ن املنا�سب اأن اأقدم موج���زا عن ن�ساأة 
فقيدن���ا و ثقافت���ه ومركزه االجتماع���ي متهيدا ملا 

�ساأبين���ه عن اه���م حمطات م�سريت���ه التي متيزت 
خالله���ا مواقفه كمواطن خمل�ض و متنور و رجل 
دول���ة م���درك مل�سوؤوليات���ه الوطنية جت���اه جميع 
اأبن���اء الوطن دون متييز ان���ه احلاج حممد جعفر 
ب���ن احلاج حممد ح�سن بن احلاج داود ابو التمن 
ول���د يف بغ���داد ع���ام 1881 م م���ن ا�س���رة عراقية 
عربي���ة من اأ�س���ر بغ���داد القدمية املعروف���ة ون�ساأ 
يف كن���ف ج���ده احل���اج داود ال���ذي كان م���ن كبار 
التج���ار و متمي���زا بتدينه و ا�ستهر ب���ني جماعته 
و حملت���ه بالغن���ى و لتق���وى وح���ب اخل���ري. بداأ 
جعف���ر ابو التم���ن تعليمه يف الكتاتي���ب ثم در�ض 
اللغ���ة العربي���ة على ايدي معلم���ني خ�سو�سني و 
اعتم���د على نف�سه بعد ذل���ك يف اكت�ساب الثقافة و 
املعرف���ة مبطالعته ملختلف اأن���واع الكتب العربية 
�ست���ى  يف  احلديث���ة  و  والتاريخي���ة  الديني���ة  و 
جم���االت املعرفة املتوف���رة انذاك فن�س���اأ ذو ثقافة 
عربية ديني���ة مت�ساحمة و متنورة و اأ�سبح وهو 
يف �س���ن ال�سباب يتمتع مبرك���ز خا�ض يف احلياة 
االجتماعي���ة و الثقافية وبطراز تفكريه التجددي 
يف كث���ري م���ن الق�ساي���ا االجتماعي���ة و الدينية و 
يوج���ه االنتق���ادات لكث���ري م���ن اأو�س���اع املجتمع 

العراقي وطرق حياته اأنذاك .

املحطة االوىل
ابو التمن رائٌد و عامٌل من اجل الثقافة و التعليم 
و التجديد ت�س���كل هذه املحطة بداية فعالياته يف 
جم���ال ال�س���وؤون العامة من���ذ مطل���ع �سبابه حيث 
ب���داأ ن�ساط���ه يف اواخر العهد العثم���اين فقد راأى 
بنظرت���ه الثاقب���ة التحرري���ة ومالم�ست���ه للوقائع 
العملية يف احلياة ، �سرورة ا�ساعة روح التجديد 
يف املجتم���ع والت�س���دي مل�ساكل���ه الناجم���ة ع���ن 
تخلف���ه الثقايف واالجتماعي ويف مقدمتها االمية 
املتف�سية انذاك ل�ساآلة عدد املدار�ض املوجودة من 
جه���ة و لعدم التوجه اليها م���ن قبل املواطنني من 

جهة اخرى .
فب���داأ ي�سع���ى مع جمموع���ة م���ن اال�سخا�ض و يف 
مقدمتهم جده احلاج داود اأبو التمن وعمه احلاج 
�سلمان اأب���و التمن لتاأ�سي�ض مراكز ملكافحة االمية 
يف بغ���داد و مدر�س���ة لتك���ون عل���ى وف���ق املناهج 
احلديثة مت�سمنة تعليم اللغات االجنبية والعلوم 
الطبيعة و املالية و تطبيقاتها يف م�سك ال�سجالت 

احل�سابية و اجراء املرا�سالت التجارية.

لقد وجد فر�ست���ه يف االنقالب الذي قام به حزب 
االحت���اد و الرتق���ي العثماين و اع���الن الد�ستور 
�سن���ة 1908 و ماح�س���ل م���ن بع����ض التب���دل يف 
النظ���رة الطائفي���ة ال�سلبي���ة للحكوم���ة العثمانية 
نح���و ال�سيع���ة وتعليمهم يف الع���راق ، اذ مل يكن 
ي�سم���ح البنائهم يف القبول يف املدار�ض احلربية 
واملعاه���د العالي���ة ، كما مل يكن ي�سم���ح لهم اأي�ض 
ًا بتقل���د وظائ���ف الدول���ة اإال بدرج���ة حم���دودة ، 
وهذا م���امل يكن ي�سجع اأبن���اء الطائفة اجلعفرية 
عل���ى االأنت�س���اب اىل املدار����ض احلكومي���ة ، هذا 
م���ن جهة وم���ن جهة اأخ���رى فاأن اأكرثي���ة املراجع 
الديني���ة مل تكن ت�سجع هي اأي�س���ا االأنت�ساب اىل 
هذه املدار�ض ، بل كان بع�سها يحرم ذلك باأعتبار 
املدار����ض احلكومي���ة َمف�سدة للدي���ن و االخالق . 
ويف ظل هذه االجواء و االعتبارات مل يكن �سهال 
عل���ى اب���ي التم���ن و جماعت���ه اخ���راج م�سروعهم 
الثق���ايف ه���ذا اال بع���د جهود كب���رية بذلته���ا تلك 
اجلماعة و التي متيز هو من بينهم ، ف�سعى لذلك 
ل���دى بع�ض املراجع الدينية لك���ي تدعم جهودهم 
بعد اأن عملوا على تعريفهم بطبيعة هذا امل�سروع 
و اهميته الأبن���اء الطائفة اجلعفرية و غريهم . و 
كان يف مقدم���ة هذه املراجع عامل بارز متجدد من 
علماء الدين ال�سيعة ه���و العالمة املرحوم ال�سيد 
حممد �سعيد احلبوبي الذي اإقتنع بالفكرة وبادر 
لتاأييده���ا و اإقن���اع املعار�س���ني م���ن املرجعي���ات 
الديني���ة و ال�سخ�سي���ات االجتماعي���ة . لقد اأطلق 
ا�سم ))مكتب الرتق���ي اجلعفري العثماين(( على 
مدر�س���ة اللغات و العلوم و حل�سابات التي كانت 
الن���واة لتاأ�سي����ض املدار�ض اجلعفري���ة فيما بعد. 
لق���د راأت ال�سلط���ات العثماني���ة عن���د تقدمي طلب 
فت���ح ه���ذه املدر�س���ة بانه���ا ميك���ن ان تك���ون ذات 
�سف���ة طائفي���ة وتقت�سر االف���ادة منه���ا علىابناء 
الطائف���ة اجلعفري���ة و حده���م. اال ان اب���و التمن 
ا�ستط���اع اقناعه���م باأنه���ا لي�س���ت كذل���ك و انه���ا 
�ستك���ون موؤ�س�سة و طنية عراقي���ة تقدم خدماتها 
جلمي���ع ابناء الوطن و على هذا فقد متت موافقة 
ال�سلط���ات العثماني���ة ، وهو ما�س���ارت عليه فعال 
�سيا�س���ة املدر�س���ة و�سارت عل���ى نهجه���ا �سيا�سة 
املدار����ض اجلعفرية بعده���ا فاألتزمت بها اداراتها 
من���ذ تاأ�سي�سها وحت���ى اغالقها بعد ع���ام 1968 . 
وحينم���ا اتيحت يل فر�س���ة التدري�ض يف ق�سمها 
طالبه���ا  كان   1954 العام���ني  خ���الل  االع���دادي 
م���ن منت�سب���ي جمي���ع مكون���ات / 1952/1953 
و 1953ال�سع���ب العراق���ي الديني���ة و املذهبي���ة 
والقومي���ة و دون اي متيي���ز بينه���م ، وكذلك كان 
تكوي���ن مالكه���ا التدري�س���ي فقد كان ه���و متنوعا 
اأي�سا ، فلم يك���ن ا�سا�ض اختيار التدري�سيني فيها 

اال الكفاءة والقدرة واالأخال�ض يف العطاء.
اأن ه���ذا النه���ج غ���ري الطائف���ي ال���ذي متي���زت به 
املدار����ض اجلعفري���ة مل يك���ن اال اأمت���دادا لنه���ج 
املرحوم – اأبو التمن‐ الذي امن به وثبت اأ�س�سه 
والت���زم به يف جميع املواق���ف واملنا�سبات . وقد 
كان لنجاح���ه يف حتقي���ق هذا امل�س���روع اأثٌر كبرٌي 
يف ابراز �سخ�سيته يف املجتمع ، ال�سيما واأنه قد 
كان اأنذاك يف طور ال�سب���اب، كما اأن هذا النجاح 
م�س���رية  يف  االأوىل  املحط���ة  يعت���رب  اأن  ميك���ن 
العام���ة للوط���ن وبداي���ة  اهتمامات���ه بال�س���وؤون 

الأكت�سابه ثقة املجتمع العراقي.
امنا ما ابداه من ن�ساط واهتمام بهذا املجال يدل 
داللة وا�سح���ة على ماكان يتمت���ع ويتميز به من 
فكر تنويري وجتديدي ويحم���ل التقدير الأهمية 

التعليم يف حتقيق اال�سالح والتقدم للبالد.

املحطة الثانية
حرك���ة اجله���اد �سد الق���وات الربيطاني���ة ودوره 
فيه���ا تعت���رب ه���ذه املحط���ة م���ن املحط���ات املهمة 
اأي�سا يف م�سرية اأب���و التمن ال�سيا�سية والدينية 
ق���ام  وم���ا  اأحداثه���ا  اأك�سبت���ه  اذ  واالأجتماعي���ة، 
ب���ه خاللها م���ن اأدوار ل���دى احلكوم���ة العثمانية 
احرتام���ا كب���ريا لديها ول���دى ال�سع���ب العراقي ، 
وظل���ت احلكومة العثمانية ت�ستعني به يف بع�ض 

املواق���ف ال�سيا�سي���ة ، وكان���ت مواقف���ه ومواقف 
عائلت���ه خ���الل تل���ك الف���رتة مع���ربة ع���ن ال�سدق 
واالأميان واالأخال�ض للمبادئ الدينية التي امنوا 
وعرف���وا به���ا باأعتبارها عائل���ة �سيعي���ة متدينة، 
حمرتم���ة ومتمي���زة يف االأو�س���اط االأجتماعي���ة 
والديني���ة. فعندم���ا اأعلن���ت احلكوم���ة العثمانية 
احل���رب عل���ى بريطاني���ا وحلفائه���ا يف احل���رب 
العاملية االأوىل )1914-1918( بداأ الربيطانيون 
باأحتاللهم للع���راق ابتداءا من الب�س���رة، فاأر�سل 
وجهاء الب�سرة اىل علماء الدين يف كافة العتبات 
املقد�سة يف العراق »نداء ا�ستغاثة لتخلي�سهم من 
الكف���ار املحيطني بهم« وقد بدا موقف العثمانيني 
�سعيف���ا اأم���ام الق���وات الربيطاني���ة الت���ي اأخذت 
بالتق���دم �سم���اال ، وعلى هذا فقد اأي���دت احلكومة 
العثماني���ة ا�ستغاث���ة وجه���اء الب�س���رة فاأر�سل���ت 
�سخ�سي���ات مهمة اىل النج���ف االأ�سرف لالأت�سال 
باملجتهدين الكبار للح�سول على اأ�سدار الفتاوى 
للدع���وة اىل اجلهاد بجان���ب العثمانيني ملواجهة 
الكف���ار الغ���زاة، فح�سلوا على ذلك م���ن قبل كثري 
م���ن املجتهدي���ن االأعالم ، وقد كان له���ذه الفتاوى 
االأثر الكبري يف ا�ستجابة النا�ض واالأن�سمام اىل 

حركة املجاهدين اىل جانب العثمانيني.
لقد كان املرحوم جعفر اأبو التمن واملرحوم جده 
احل���اج داود وكلعائلت���ه م���ن اأب���رز ال�سخ�سيات 
املوؤيدة لهذه الدع���وة بدافع اميان ديني خال�ض، 
فاأنيط���ت به بعد توجه ج���ده اىل �ساحات اجلهاد 
بنف�س���ه يف الب�س���رة؛ رغ���م �سيخوخت���ه ؛ مهم���ة 
تزوي���د املجاهدي���ن بامل���وؤن واالأم���وال الالزم���ة 
باالأ�ساف���ة اىل مهم���ة االأرتب���اط ب���ني ال�سلط���ات 
العثماني���ة واملجاهدي���ن ، فاأثبت ج���دارة متميزة 

وقدرة عالية يف اأداء كل املهمات التي كلف بها.
لق���د كان معروف���ا موق���ف العثماني���ني ، مبوقفهم 
ال�سلب���ي وتع�سبه���م الطائف���ي جت���اه املواطن���ني 
ال�سيع���ة ، ومع ذل���ك فاأن ا�س���دار املراجع الدينية 
لفتاوى اجله���اد اىل جان���ب العثمانيني امل�سلمني 
وا�ستجاب���ة النا����ض له���ا مهم���ا ، كان تعب���ريا عن 
اميانها الدين���ي العميق بوج���وب حماية الثغور 
االأ�سالمي���ة، وهذا ما كان ين�سجم متام االأن�سجام 
م���ع �سخ�سي���ة واأف���كار فقيدن���ا – اأب���و التم���ن‐ 
املعروفة ب�سدق وب�سدة تدينها مع �سدة ابتعادها 
عن التع�سب الطائفي واأ�ستنكاره والت�سدي له ، 
ورف�سه���ا الأي رد فعل �سيئ مماث���ل ، اذ كان يرى 
اأن الفع���ل ال�سيئ ال ُي�سوغ القي���ام برد فعل �سيئ 
مماث���ل ، وهو نهج ظل ينتهجه طوال حياته وهو 
نهج جدي���ر بالتقدير وجدير باالأقتداء يف حياتنا 

ال�سيا�سية وعالقاتنا االجتماعية.
ويف ع���ام 1915 انته���ت حرك���ة اجله���اد واأعلنت 
واحلكوم���ة  العثماني���ة  احلكوم���ة  ب���ني  الهدن���ة 
الربيطاني���ة يف ع���ام 1918 وقد اأمت���ت اأحتاللها 
للع���راق ليب���داأ العراقيون ف�سال جدي���دا لتحقيق 

اأ�ستقاللهم.

املحطة الثالثة
ن�ساطات����ه الوطنية يف التنظيمات ال�سيا�سية من 

عام 1920 وحتى عام 1933
تعترب ه����ذه املحطة هي االأخرى حمطة مهمة يف 
حي����اة ‐ اأبو التمن – ال�سيا�سي����ة واأطولها زمنيا 
حيث كان له ح�سوره املتميز خالل اأهم االأحداث 
ال�سيا�سي����ة  �سخ�سيت����ه  خالله����ا  وب����رزت  فيه����ا 
خمل�س����ا  وطني����ا  زعيم����ا  باأعتب����اره  وال�سعبي����ة 

وكفوءا.
العراقي����ة  الوطني����ة  احلرك����ة  ق����ادة  ب����ادر  لق����د 
ح����ال اع����الن بريطاني����ا اأنتدابه����ا حلك����م العراق 
باملطالب����ة باالأ�ستق����الل الت����ام للب����الد واأعتم����دوا 
الو�سائ����ل ال�سلمي����ة لذل����ك يف بداي����ة االأم����ر ، االأ 
اأنه����م تخل����وا عنه����ا بع����د اأن يئ�س����وا م����ن حتقيق 
هدفه����م به����ا ف�سع����روا اأن احلاج����ة ق����د اأ�سبحت 
ما�سة للعمل بتنظيم �س����ري واأ�ستطاعوا حتقيق 
ذلك يف �سب����اط 1919 بتاأ�سي�ض ))جمعية حر�ض 
االأ�ستق����الل(( وحيث اأن – اأب����و التمن – مل يكن 
بعي����دا عن احلرك����ة الوطنية فق����د اأن�سم اليها يف 

ع����ام 1920وا�سب����ح ع�سوا يف هياأته����ا االأدارية 
العلي����ا ، واإذ مت اأنتخ����اب املرح����وم ال�سيد حممد 
ال�س����در رئي�ض �سرف للجمعية، فق����د مت اأنتخاب 
– اأمين����ا ل�سر اجلمعي����ة ، وكان  – اأب����و التم����ن 
ه����ذا االأنتخ����اب يع����رب ع����ن م����دى الثق����ة بقدراته 
واأخال�س����ه، فعه����دت اليه مهم����ة االأت�سال برجال 

الدين وروؤ�ساء الع�سائر وقادة احلركة
الوطني����ة يف بغ����داد وق����د اأثب����ت فع����ال كفاءت����ه 

وجناحه فيما عهد اليه.
اعالن الثورة العراقية – ثورة عام 1920

يعت����رب ي����وم 20 حزي����ران 1920 ي����وم انط����الق 
الث����ورة املعروفة بث����ورة الع�سرين اخلالدة التي 
اأنطلق����ت م����ن الديواني����ة عل����ى اث����ر اعتق����ال اأحد 
�سيوخ الع�سائ����ر فيها وهو )ال�سي����خ �سعالن اأبو 
اجل����ون( وجن����اح حماول����ة ع�سريت����ه بالهج����وم 
عل����ى مرك����ز اعتقاله وحتري����ره واع����الن الثورة 
عل����ى ال�سلطات الربيطانية ، وق����د اأيدتها ع�سائر 
كث����رية يف املنطق����ة واأخذت متتد يوم����ا بعد اخر 
اىل مناط����ق اأخ����رى يف الب����الد ، كما تبن����ى قادة 
وجماه����ري احلرك����ة الوطني����ة يف بغ����داد واملدن 
الث����ورة واأظه����روا  الع����راق ه����ذه  الرئي�س����ة يف 
تاأييدهم لها مبختلف الو�سائل املتاحة لها انذاك. 
وهن����ا برز ‐ اأبو التم����ن – بن�ساطاته واأ�سهاماته 
ق����ادة  فق����د كان يح�س����ر اجتماع����ات   ، املتمي����زة 
الث����ورة مي����داين ًا ول����ه الكلمة امل�سموع����ة بينهم 
ويخ����رج اىل ميادي����ن القت����ال ويلق����ي اخلط����ب 
احلما�سي����ة على م�سامع الث����وار باالأ�سافة اىل ما 
كان يقدم����ه هو وجده احل����اج داود وعمه احلاج 
�سلم����ان من دع����م مايل للثورة . وعل����ى الرغم من 
ف�س����ل الثورة الت����ي مل ت�ستم����ر اال ب�سع����ة اأ�سهر 
لع����دم تكافوؤ ق����وى الطرفني اأال اأنه����ا اأ�سهمت يف 
التمهي����د لتاأ�سي�سالدول����ة العراقي����ة احلديثة كما 

اأ�سري اىل ذلك �سابقا.

1933 ‐ اأبو التمن ون�ساطه عرب احلزب الوطني 
1921

ظل اأبو التمن يوا�سل ن�ساطه ال�سيا�سي الوطني 
من اأج����ل االأ�ستقالل مع جمموعة من ال�سيا�سيني 
الوطنيني حتى اأ�ستق����ر راأيهم على ت�سكيل حزب 
�سيا�سي ، ومما يجب ذك����ره بهذا ال�سدد اأنه كان 
لتوجيه العامل الديني الوطني امل�ستنري املرحوم 
ال�سي����خ حمم����د مه����دي اخلال�س����ي اأث����ر كبري يف 
حتقي����ق ذلك ، اذ انه ا�س����ار و�سدد على ابي التمن 
اىل �س����رورة املب����ادرة لتكوي����ن ح����زب �سيا�س����ي 
وطني وكان ذل����ك عقب انف�سا�ض موؤمتر كربالء 
ال����ذي انعقد 13 ني�سان 1922 لتدار�ض ‐ بدعوة 
من ال�سيخ اخلال�سي خالل الفرتة بني 8 الو�سع 
الع����ام يف الب����الد والذي ا�سفر عن ق����رارات هامة 
لتعزي����ز الوح����دة الوطنية ال�سامن����ة للنجاح يف 

الت�سدي للمخططات اال�ستعمارية وكانت
املحاولة الر�سمية االوىل يف 14 اذار 1922 وقد 
�سم����ت الهيئ����ة املوؤ�س�سة للحزب ال�س����ادة التالية 

اأ�سماوؤهم:
ال�سيد حممد �سدر الدين من الكاظمية.

ال�سيد حممد الكاظمي من الكاظمية.
ال�سيد عبداحل�سني اجللبي من الكاظمية.

ال�سيد اأحمد ال�سيخ داود من بغداد.
احلاج حممد جعفر اأبو التمن من بغداد.

ال�سيد مولود خمل�ض من بغداد.
ال�سيد علي البزركان من بغداد.

اال اأن وزارة الداخلي����ة مل تواف����ق عل����ى اأجازت����ه 
بحج����ة هج����وم الوهابيني عل����ى ع�سائ����ر املنتفك 
، ولك����ن عدم موافق����ة وزارة الداخلي����ة مل يوقف 
ن�ساط الهي����اأة املوؤ�س�سة للح����زب فاأكت�سب �سمعة 
طيبة وثقة عالية وتاأييدا وا�سعا يف معظم املدن 
العراقي����ة و�سار ل����ه املركز االأول م����ن بني جميع 
االأح����زاب الت����ي كان����ت قائمة ان����ذاك . لق����د كانت 
عوام����ل جناح����ه ترتك����ز يف نهج����ه الوطني غري 
الطائفي وتاأكيده على اأهمية الوحدة وتعزيزها 
و�سالب����ة قادت����ه ويف مقدمته����م �سخ�سي����ة ‐ اأبو 
التمن – الذي توىل رئا�سته باالأجماع يف جميع 

مراحله.
املحاول����ة الثانية الأجازة احل����زب جرت املحاولة 
الثاني����ة لتاأ�سي�ض احلزب الوطني ر�سميا يف 28 

متوز 1922 من قبل ال�سادة التالية اأ�سمائهم:
جعفر اأبو التمن.

مولود خمل�ض.
بهجة زينل.

حممد مهدي الب�سري.
اأحمد ال�سيخ داود.
حمدي الباجة جي.

عب����د الغفور البدري. . وقد مت����ت موافقة وزارة 
الداخلية يف 2 اب 1922.

يف  الوطني����ة  احلرك����ة  قي����ادة  احل����زب  وا�س����ل 
مقاومته����ا للمعاه����دة العراقي����ة الربيطانية التي 
اأري����د به����ا تثبي����ت ح����ق u1602 قان����وين دويل 
لل�سيط����رة الربيطاني����ة عل����ى الع����راق ، وتعاون 
احل����زب م����ع ح����زب وطن����ي اخ����ر ه����و ))ح����زب 
اأم����ني  ال�سي����د  يراأ�س����ه  كان  ال����ذي  النه�س����ة(( 
اجلرجفجي م����ن اأجل احباط م�س����روع املعاهدة 
املذك����ورة وحتقي����ق املطال����ب الوطني����ة ، و اأزاء 
ذلك قررت ال�سلطات الربيطانية ممثلة باملندوب 
ال�سامي الربيطاين الذي كان هو احلاكم الفعلي 
للب����الد ؛ بالرغم من وجود ملك وحكومة ؛ اتخاذ 
اج����راءات قمعي����ة �سدي����دة ملواجه����ة الن�ساط����ات 
الوطني����ة العراقي����ة كان م����ن بينه����ا تعطي����ل عدد 
كب����ري من ال�سح����ف والق����اء القب�ض عل����ى بع�ض 
النا�سط����ني الوطنيني والقاء القب�ض على ال�سادة 
التالي����ة اأ�سمائه����م ونفيهم اىل جزي����رة )هنجام( 
وه����ي جزيرة نائية وقاحل����ة يف اخلليج العربي 
ومل تك����ن اال مرك����زا لتموي����ن الوق����ود للبواخ����ر 
الع�سكري����ة الربيطانية وال ي�سكنها غري العاملني 
يف هذا املركز، وكان ذلك يف �سهر اأيلول 1922 ، 

وال�سادة هم كل من:
جعفر اأبو التمن.

حمدي الباجة جي.
ال�سيخ حممد مهدي الب�سري.

ال�سيخ اأحمد الداود.
عبدالغفور البدري.

اأمني اجلرجفجي.
عبدالر�سول كبة.

ال�سيخ حبيب اخليزران.
جري����دة  و�ساح����ب  )�سح����ايف  خون����دة  �سام����ي 

الرافدين(.
وبعد مرور عدة اأ�سهر متت اعادة جميع املنفيني 
ع����دا حممد جعفر اأبو التمن وحمدي الباجة جي 
، ث����م مت����ت اعادة حم����دي الباجة ج����ي وبقى اأبو 
التم����ن منفيا وحيدا يف تل����ك اجلزيرة امعانا يف 
ايذائ����ه وتعذيبه م����ن قبل ال�سلط����ات الربيطانية 
الأ�ستيائه����ا ال�سدي����د م����ن مواقف����ه ال�سلب����ة �س����د 
م�ساريعها وخططها وما ت�سببه هذه املواقف من 
اأت�ساع املعار�سة الوطنية �سدها ، ومل يفرج عنه 

وتتم عودته اىل بغداد اال بعد مدة من الزمن.
اأعت����زل – اأب����و التم����ن – العم����ل ال�سيا�س����ي بعد 
عودته من املنفى ، ويعزوا موؤرخو م�سريته ذلك 

اىل االأ�سباب التالية:
خيب����ة اأمل����ه يف معظ����م زمالئه الذي����ن كانوا معه 

منفيني يف هنجام  وبرجال ال�سيا�سة عموما.
خيب����ة اأمل����ه يف موق����ف املل����ك في�س����ل االأول الأنه 
عار�����ض يف عودته م����ن  املنفى ومل ي�ساند موقفه 
عل����ى الرغ����م مل����ا كان بينهم����ا م����ن عالق����ات ودية 

وثيقة.
اال اأن الراأي العام العراقي مل يرت�ض الأبي التمن 
موقفه االأعتزايل لثقت����ه الكبرية ب�سدق وطنيته 
، ال�سيم����ا واأن الب����الد مقبلة على اأح����داث هامة ، 
منها تقرير م�سري والي����ة املو�سل وعقد معاهدة 
جدي����دة مع بريطانيا يف ع����ام 1928، وعلى هذا 
فقد عاد اىل ممار�سة العمل ال�سيا�سي ، واأ�سرتك 
يف اأنتخابات جمل�ض النواب التي جرت يف عام 
9 ماي�����ض 1928 وف����از به����ا باالأجم����اع نائبا عن 
بغ����داد ، كما اأعاد ن�ساط����ه احلزبي ومتت موافقة 

وزارة الداخلية على ذلك يف 19 متوز 1928.

جعفر ابو التمن..الش��خصية الوطنية 
الخالدة

     تعترب  شخصية جعفر ابو 

التمن من ابرز الشخصيات 

الوطنية العراقية إن مل 

تكن أبرزها ،  حيث كان لها 

حضورها املتميز ودورها 

الفاعل عىل الساحتني السياسية  

واألجتاعية خالل النصف 

األول من القرن املايض . ومع 

أنها حظيت ببعض  الدراسات 

التاريخية السياسية

وتناولتها باألهتام كثري 

من الصحف واملجالت يف 

مناسبات مختلفة ، أال أننا ونحن 

اآلن يف غمرة ماتواجه بالدنا 

من اخطار ومايعانيه شعبنا من 

مشكالت وأزمات تهدد متاسك 

وحدته وأمنه وأستقراره ،

 فأن الحاجة تربز ماسة يف هذه 

األيام اىل إستذكار شخصياتنا 

الوطنية وتسليط األضواء عىل 

أهم ما متيزت به واألستلهام 

من مواقفها واألقتداء بها عىل 

وفق ماتقتضيه مصلحة بالدنا.
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ل����ي����ث ال����ح����م����دان����ي 

ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي

ول����د الزعي����م الوطن����ي جعفر اأب����و التم����ن يف عام 
بالن�س����اط  معروف����ة  متدين����ة  اأ�س����رة  يف   1881
التج����اري. بداأ حيات����ه ال�سيا�سية ب����ني اأواخر عام 
بغ����داد  عّم����ت  ع����ام 1911 ح����ني  1909 واأوائ����ل 
االحتجاجات ب�سبب عزم ال�سلطات العثمانية بيع 
ممتل����كات االإدارة احلميدي����ة اإىل �سرك����ة )اإخوان 
لنج( الربيطانية، حيث �سارك جعفر يف مظاهرات 
واحتجاجات ُنّظمت من قبل قادة احلركة العراقية 
املعار�سة للبيع )عبدالق����ادر اخل�سريي وحممود 

ال�سابندر(.
اأدرك جعف����ر اأبو التم����ن بح�سه الوطن����ي العراقي 
خط����ر التكت����الت الطائفي����ة عل����ى الوط����ن، فرف�ض 
ن�س����اط  يف  �سم����ه  حم����اوالت  كل  قاطع����ا  رف�س����ا 
�سيا�س����ي خا�ض بال�سيع����ة، بل اإنه، ورغ����م تدّينه، 
كان م����ن دع����اة التميي����ز ب����ني الدي����ن وال�سيا�س����ة. 
وت�س����ري الدرا�سة القّيم����ة، التي و�سعه����ا الدكتور 
خالد التميمي يف الت�سعينات، اإىل ات�سال املجتهد 
ال�سيع����ي البارز حممد ح�سني كا�سف الغطاء باأبي 
التم����ن يف يناير 1927، وحثه على االن�سمام اإىل 
املع�سكر ال�سيعي، غري اأن اأبا التمن رف�ض ب�سالبة، 

الأنه “مل يرغب باإدخال الدين يف ال�سيا�سة”.
اأدت االأح����داث الت����ي تل����ت 14 مت����وز 1958 اإىل 
�سياع مراحل هامة من التاريخ الوطني العراقي

ونح����ن منيل هن����ا، ومن خ����الل قراءاتن����ا العديدة 
عن����ه، اإىل االعتقاد ب����اأن الداف����ع االأ�سا�سي للرف�ض 
كان عم����ق عراقيت����ه الت����ي جتل����ت بو�س����وح طيلة 
�سنوات عمله ال�سيا�سي، الذي بذل خالله ق�سارى 
جه����ده لتوحي����د جهود ال�سيع����ة وال�سّن����ة من اأجل 
اإجناز اال�ستقالل الكامل للعراق منذ بداية ن�ساطه 
ال�سيا�س����ي. وت�س����ري الدرا�س����ة اأي�س����ا اإىل ق�سي����ة 
اال�ستفت����اء الع����ام، حيث كان جعف����ر حلقة الو�سل 
بني الزعام����ات الديني����ة لل�سنة وال�سيع����ة )قا�سي 

بغداد ال�سن����ي وال�سيعي( يف يناير 1919، وعمل 
عل����ى تقري����ب وجه����ات نظرهما، حي����ث حتدث يف 
االجتم����اع ال����ذي �سمهم����ا م����ع ممثل����ي الطوائ����ف 
امل�سيحي����ة واليهودي����ة، داعي����ا اإىل ع����راق موح����د 
بحكوم����ة عربية وحاكم م�سلم، مما عّمق دوره يف 

تكري�ض الوحدة الوطنية العراقية.
وت�س����ري العدي����د م����ن التقاري����ر املعا�س����رة اإىل اأن 
جعف����ر اأ�سبح رم����زا للوطنية والوح����دة العراقية 
ب����ني طالئع ح����زب حر�����ض اال�ستقالل. وق����د تكرر 
اإ�س����راره عل����ى ع����دم التعام����ل م����ع اإط����ار �سيا�سي 
خا�����ض بال�سيع����ة ع����ام 1932، ذل����ك االإط����ار الذي 
حاولت اإ�سهاره جمموعة من الوطنيني العراقيني 
بداف����ع )موقف ال�سنة املت�سدد نحو زيادة م�ساركة 
ال�سيع����ة يف ال�سلط����ة(، حي����ث اأخرب الوف����ود التي 
زارته باأنه لن يتخلى عن مبادئه الالطائفية، واأنه 
يعار�����ض اأي ن�س����اط �سيا�سي ي�ستن����د اإىل التفرقة 
الطائفي����ة. بل اإنه حاول اأن يعطيهم االنطباع باأنه 
كان يح�����ض بالتاآم����ر االأجنب����ي وراء تل����ك االأف����كار 
وعل����ى الرغ����م م����ن االإحباط����ات الت����ي اأ�سابته من 
ت�سرف����ات اجلانب االآخر، فقد ع����اد لرف�ض الفكرة 
م����ن جديد ح����ني عر�سه����ا عليه ع����ام 1935 كل من 
عبدالواحد احل����اج �سكر و�سم����اوي اجللوب )من 
�سيوخ ع�سائ����ر اآل فتلة(، موؤكدا ر�سوخ موقفه من 
ع����دم تاأييده لتكوي����ن حزب لطائف����ة. ومل ي�سعف 
موقفه ه����ذا من اإميان����ه باأهمية دور رج����ال الدين 

وقوة تاأثريهم يف املجتمع.
ماهو موقف اأبو التمن من الطائفية؟

وق����ف جعف����ر اأب����و التم����ن موقف����ا مبدئي����ا �سلب����ا 
�س����د اإث����ارة النع����رات الطائفية بعد �س����دور كتاب 
)العروبة يف امليزان( لعبدالرزاق احل�سان، الذي 
اأ�ساء فيه اإىل الطائفة ال�سيعية، وقاد بنف�سه حملة 
حزبه �سد مروجي الطائفية وم�سجعي التوتر بني 

ال�سنة وال�سيعة وهو ما توؤكده درا�سة التميمي.
متي����زت مواق����ف جعفر اأب����و التم����ن من����ذ بداياته 
ال�سيا�سي����ة بال�سالب����ة واملبدئية، فق����د ا�ستقال من 
اللجن����ة التعليمية التي �سكله����ا االإنكليز املحتلون 
ع����ام 1917، والت����ي كان����ت ت�س����م يف ع�سويته����ا 
االأب ان�ستا�����ض ماري الكرمل����ي وحمدي بك بابان 
و�سكري االألو�سي وعلي االألو�سي وجميل �سدقي 
الزه����اوي، حي����ث اأ�س����ر هو عل����ى اإعط����اء اللجنة 
�سالحيات تنفيذي����ة، معرت�سا على دور االإ�سراف 
التنفي����ذي الذي كان بي����د م�ست�سارين بريطانيني. 
وال نن�س����ى هن����ا موقفه م����ع ال�سري����ف ح�سني حني 
عر�����ض االأخ����ري ت�سمي����ة جنل����ه في�س����ل مل����كا على 
الع����راق بع����د اأن كان العراقيون ق����د اأعطوا البيعة 

لنجله عبدالله.
فق����د رف�ض جعفر تغيري البيعة معتربا اأن مبايعته 
لالأمري في�س����ل الذي قبل باالنت����داب تعني القبول 
باالنت����داب �سمنا. وخالل نفيه اإىل جزيرة هنجام 
زار املن����دوب ال�سام����ي الربيطاين ال�س����ري بر�سي 
كوك�����ض اجلزي����رة يف طري����ق عودت����ه م����ن جن����د. 
اأن  اأخربه����م  املُبعدي����ن  باملنفي����ني  التق����ى  وح����ني 
احلكوم����ة العراقي����ة تن����وي ال�سماح له����م بالعودة 
رغ����م اأن اأعماله����م �سّبب����ت امل�س����اكل. وق����د ت�سدى 
ل����ه جعفر قائ����ال: اإن م����ا ي�سميه املن����دوب ال�سامي 
بامل�س����اكل يعت����ربه املبع����دون واجبه����م الوطن����ي، 
وم�سى بالقول اإنه����م اإمنا اأرادوا ا�ستقالل وطنهم 
بينم����ا كان����ت احلكوم����ة تق����وم برعاي����ة امل�سال����ح 

اال�ستعمارية الربيطانية.
باإمكانه����م  اأن  املبعدي����ن  اأبل����غ كوك�����ض  ذل����ك  اإث����ر 
الع����ودة، با�ستثن����اء جعف����ر اأب����و التم����ن وحم����دي 
الباج����ه جي. وق����د رف�ض جعفر بعد ذل����ك التوقيع 
على تعّه����دات خطية بدعم املعاهدة م����ع بريطانيا 
وباإ�سن����اد �سيا�سة امللك رغ����م اأن زمالءه، واآخرهم 

حم����دي الباجه جي ومهدي الب�س����ري، وّقعوا على 
التعهد الذي ت�سمن اأي�س����ا االمتناع عن امل�ساهمة 
الفعالة يف االأم����ور ال�سيا�سية اإال �سمن توجيهات 

احلكومة.
كيف اأثرت اأحداث 1958 يف تاريخ العراق؟

دف����ع ال����دور الوطني جلعف����ر اأب����و التم����ن النا�سر 
اللبن����اين قدري قلعجي اإىل التفكري باإ�سدار حلقة 
م����ن �سل�سلت����ه )اأع����الم احلرية( الت����ي اأ�سدرها يف 
ال�ستين����ات وخّل����دت اأع����الم احلرية �سع����د زغلول 

وغاندي واأبراهام لنكولن.
وقد اأ�سار لظروف هذه الق�سية ال�سحفي الراحل 
عبدالق����ادر الرباك يف كتابه )ذكري����ات اأيام زمان( 
ال����ذي �س����در ع����ن جري����دة “االحت����اد” البغدادي����ة 
اإثر تويل كات����ب هذه ال�سط����ور م�سوؤوليته، حيث 
اأو�سح الرباك اأن عدم ا�ستطاعة النا�سر احل�سول 
عل����ى االأوراق ال�سخ�سية جلعفر حال دون �سدور 

الكتاب.
لق����د اأدت االأح����داث الت����ي تل����ت 14 مت����وز 1958 
اإىل �سي����اع مراح����ل هام����ة م����ن تاريخن����ا الوطني 
العراق����ي، فق����د انعك�����ض ال�س����راع ب����ني االأط����راف 
ال�سيا�سية على التاريخ فّجرت حماوالت لالنتقام 
منه من خمتلف االأط����راف ال�سيا�سية. ويف خ�سم 
تلك ال�سراع����ات كان القوم����ي العراقي يعرف عن 
جم����ال عبدالنا�سر ومي�سيل عفلق اأكرث مما يعرف 
ع����ن تاري����خ زعامات����ه الوطني����ة العراقي����ة، وكان 
ال�سيوع����ي العراق����ي يعرف عن لين����ني اأكرث بكثري 
مما يعرف عن فهد العراقي. ولالأ�سف ال�سديد فاإن 
تاريخن����ا الوطني العراقي حتّكمت فيه يف مرحلة 
م����ا بع����د االحت����الل عق����د الطائفي����ة والث����اأر. حتية 
لذكرى الراحل الوطني العراقي الكبري جعفر اأبو 
التم����ن الذي يفتقد العراق اليوم لزعامات يف مثل 

قامته الوطنية العراقية.

كانت البداية احلقيقية جلعفر يف العمل ال�سيا�سي اواخر 1909 حيث عّم بغداد 
هي���اج  ب�سبب ع���زم ال�سلطة العثماني���ة  على بيع ممتل���كات  وامتيازات االدارة 
احلميدية اخلا�سة باملالحة النهرية اىل �سركة اخوان لينج الربيطانية وا�ستاء 
جعفر من بيع  امتيازات امل�سالح من قبل االتراك للربيطانيني ، وارد معار�سو 
فك���رة بيع االمتيازات ان يدفعو ا بجعفر ومقلديه للعمل معه للتدخل ا�سوة مبا 
ح���دث يف ث���ورة التنباك 1892 الت���ي قادها االمام حممد ح�س���ن ال�سريازي من 
�سام���راء  وال���ذي كان القائد الديني النتفا�سة ث���ورة الع�سرين فيما بعد  والتي 

�سارك فيها جعفر ابو التمن بالكلمة والقتال امليداين  .

اال�ستفتاء
كان اال�ستفت���اء الع���ام ال���ذي اج���راه الربيطاني���ون عل���ى طبيعة ون���وع احلكم 
ال���ذي يريدوه العراقيون حمط���ة فا�سلة يف حياة جعفر اب���و التمن ال�سيا�سية 
واختب���ارا ملوقف���ه الوطني حيث ظهر  يف العراق عموم���ا تياران حدهما يف�سل 
التع���اون التام مع الربيطانيني ، واالخر يف�سل التقدم ال�سريع نحو اال�ستقالل 
، لق���د عم���ل جعفر كحلق���ة و�سل بني التياري���ن ودعا اىل ع���راق موحد بحكومة 
عربي���ة وحاكم م�سلم  عندما دعا املن���دوب ال�سامي يف التا�سع من كانون الثاين 
1919 قا�سي بغ���داد ال�سني وال�سيعي  لرت�سيخ خم�سة وع�سرين ممثال عن كل 
الطائفت���ني  للتحدث با�س���م جماهريها وقد طلب من امل�سيحي���ني تر�سيح ع�سرة 
ممثلني ومن اليهود ع�سرين ، وجنح جعفر يف التقريب بني الطائفتني وتوحيد 
مطالبهم���ا بامل�سبط���ة الت���ي تقدموا به���ا للحاك���م الع�سكري الربيط���اين بلفور 
مطالبني فيها باال�ستقالل التام لعراق موحد حتت احلكم الد�ستوري الحد ابناء 

ال�سريف ح�سني بن علي �سريف مكة .

جمعية حر�س اال�ستقالل
يف اواخ���ر �سباط 1919 الّف الوطنيون العراقيون ذو النفوذ جمعية �سيا�سية 
�سميت ب)حر�ض اال�ستقالل (ان�سم اليها جعفر ابو التمن بعد عودته من طهران 

ت1 1916وانتخب ابو التمن امني عام لها  بعد فرتة من ان�سمامه اليها .
حر����ض اال�ستق���الل  هي عب���ارة عن جمعي���ة �سيا�سي���ة �سرية ا�س�س���ت يف بغداد 
ودعت اىل اال�ستقالل التام لدولة العراقية  والتي ت�سم والياته الثالث  ) بغداد 
واملو�س���ل والب�س���رة ( عل���ى ان يك���ون رئي�ض الدول���ة ملكا عربي���ا وب�سرط  ان 
تكون امللكية دميقراطية د�ستورية .ازداد نفوذ جعفر �سيا�سيا يف هذه اجلمعية 
حينما بدا يكر�ض طاقاته للتوفيق بني الطائفتني ال�سنية وال�سيعية ،هذا وت�سري 
العدي���د من التقارير اىل ان جعفر ا�سب���ح رمزا للوطنية والوحدة العراقية بني 
طالئ���ع ح���زب حر�ض اال�ستقالل وال���ذي �سم بني قياداته �سخ�سي���ات من ال�سنة 

وال�سيعة.

مواليد وتعازي
ح�سل���ت يف  اوائ���ل حزيران 1920  وقبل اندالع �س���رارة ثورة الع�سرين بايام 
، ظاه���رة ا�ستثنائي���ة  �سهدتها بغداد  الول مرة يف تاريخها وهي ظاهرة )املولد 
/ التعزي���ة( يف امل�ساج���د و اجلوام���ع ال�سنية وال�سيعية  بالتن���اوب وبح�سور 
خمتل���ط ومتن���اوب من علم���اء واهايل ال�سنة وعلم���اء واه���ايل ال�سيعة فيما مل 
يح���دث م�سبقا. )فف���ي جامع احليدر خانة ويف 8 اي���ار 1920 افتتحت املوا�سم  
عن���د ال�ساع���ة ال�ساد�سة بامل���ال عثمان بق���راءة املولد ممث���ال عن ال�سن���ة واعقبه 
ال�سيخ حممد مهدي الب�سري بتالوة التعزية احل�سينية وكان هذا التعاون امرا 

ا�ستثنائيا مل يحدث من قبل . ( من كتاب اللمحات للدكتور علي الوردي ج5.

الرحيل اىل احلجاز
وك���رد فعل الحداث ثورة الع�سري���ن  التي عمت اوا�سط الف���رات وبغداد وبقية 
م���دن الث���ورة،  قرر الربيطانيون اعتق���ال معظم االعظ���اء الن�سيطني يف حر�ض 
اال�ستقالل وكان يف مقدمتهم جعفر ابو التمن ، النه لعب دورا بارز ا كم�ست�سار 
لقادته���ا امليداني���ني كم���ا كان يلق���ي اخلط���ب احلما�سي���ة الت���ي حتر����ض النا�ض 
لال�سرتاك بفعاليات الثورة وتعاون مع مثقفني اخرين كعلي البازركان وعارف 
حكم���ت يف كتابة افتتاحيات �سحف الث���ورة يف النجف كجريدة الفرات ملحمد 
باق���ر  ال�سبيبي و�سحيفة اال�ستقالل، وبعد هزمي���ة الثوار  وانك�سارها  ا�سبح 
اب���و التمن من �سمن قائمة املطلوبني لل�سلط���ات الربيطانية والذين مل ي�سملهم 
العف���و الع���ام ، غ���ادر ابو التمن مع بقية ق���ادة الثورة اىل كرب���الء  حيث اقيمت  
هناك اول حكومة موؤقتة للث���وار برئا�سة قائممقام كربالء اآنذاك ال�سيد حم�سن 

ابو طبيخ ومنها  رحلوا اىل احلجاز حيث ال�سريف ح�سني �سريف مكة .
وعن���د و�سول  قيادات الثورة املطلوب���ة لالنكليز بعد رحلة �ساقة يف ال�سحراء  
اىل احلج���از ، اعتاد االم���ري في�سل جنل ال�سريف ح�س���ني  ان يجتمع مع جعفر 
اب���و التمن اما يف م�سكن ابي التمن يف الق�سراملخ�س�ض ل�سيافته هناك  خالل 
لي���ايل �سه���ر رم�سان   وقد اجتم���ع بفريق جعفر ع���دة مرات ودعاه���م ملنا�سرة 
ق�سيت���ه اال ان جعف���ر رف����ض م�ساحبت���ه يف رحلت���ه للعراق م���ع ال�سيد حم�سن 
اب���و طبيخ وراي���ح العطية وم���رزوك الع���واد الذين �سع���روا مث���ل جعفر بعدم 
اال�ستعداد العط���اء البيعة الكاملة لفي�سل  الذي و�سل العراق ب�سحبة الزعماء 
االخرين  على ال�سفينة الربيطانية )نورث بروك(  يف 12 حزيران 1921. ويف 
منت�س���ف ايل���ول  1921 و�سل جعفر ابو التمن قادم���ا من منفاه احلجازي بعد 
ادائ���ه فري�سة احل���ج  اىل حمطة  �سك���ة حديد بغداد والت���ي اكتظت باملواطنني 
الأ�ستقبال���ه وه���م يهتفون باال�ستقالل ورف����ض ال�سياد ة االجنبي���ة  على العراق 
،كم���ا ا�سطف ط���الب من مدر�ست���ي اجلعفري���ة واحل�سينية على ط���ول ر�سيف 
املحط���ة واع���دت �سيارة مزينة النتقال جعفر  من املحط���ة اىل بيته يف �سبابيغ 
االل،  يف تل���ك االون���ة  كان تفك���ري جعفر ال�سيا�سي يتح���رك  يف اكرث من اجتاه 
للتع���اون مع خمتلف العنا�سر  ال�سيا�سية يف الع���راق ل�سالح الوحدة الوطنية 
وق���د عقد خ���الل ايلول 1921  اجتماع���ات يف داره ملناق�سة فك���رة تكوين حزب 
ي�س���م كاف���ة العنا�س���ر الوطنية  العراقي���ة يكون ل���ه موقفا  حا�سما م���ن ق�سايا 
االحت���الل واحلكومة الوطنية وامل�ساركة بها وغريها .يف كانون الثاين 1922  
مت انتخاب جعفر لع�سوية املجل�ض البلدي ملدينة بغداد باكرثية اال�سوات التي 
بلغ���ت 3789 �سوتا مقابل 3215 لل�سي���خ احمد الداود الذي جاء بعده باملرتبة 
الثاني���ة  وكان ذل���ك االنتخاب موؤ�سرا  مهما للراي الع���ام  ملا يتمتع به جعفر ابو 

التمن من �سمعة طييبة و�سعبية كبرية بني اهايل بغداد .
عل���ى اثر انفجار دموي يف الدماغ  تويف الزعي���م الوطني جعفر ابو التمن يف 
20 ت�سري���ن الث���اين 1945 )وكانت اخر كلماته على رواي���ة د �سادق ابو التمن 
زوج ابنته الذي ح�سر وفاه انه كان ا�سفا النه مل يع�ض لريى القوات الربيطانية 

تغادر االرا�سي العراقية(  من درا�سة دكتوراه خلالد التميمي ال�سابقة  .
 تو�سح���ت العا�سم���ة بغ���داد برايات احل���زن وال�سواد  لرحيل ه���ذه ال�سخ�سية 
الوطني���ة  واقيم���ت املهرجان���ات ال�سعرية وكت���ب اجلواهري ق�سي���دة ع�سماء 
خال���دة نعى فيها الوطنية العراقية كلها والتي متثلت بحياة  و�سرية جعفر ابو 

التمن .

جعفر أبوالتمن...
 رمز وطني في زمن طائفي

وزعام��ة  التم��ن  اب��و  جعف��ر 
االحتجاج العراقي

تحفممل صفحات التاريممخ الوطنممي العراقممي مبواقف مرشفة 

لزعامات لعبت دورا وطنيا خالدا يف مرحلة االستقالل الوطني 

وبنمماء الدولة العراقيممة، ورغم أن الرصاعات السياسممية التي 

أعقبت 14 متوز 1958 بني القوى السياسية أّثرت بشكل كبري عىل 

توثيق التاريخ الوطني لتلك الزعامات، إاّل أن سنوات الثانينات 

من القرن العرشين شهدت اهتاما واسعا من النخب األكادميية 

وطممالب الدراسممات العليا لكتابممة ذلك التاريخ ممما أعاده إىل 

الواجهة. وكان جعفر أبو التمن، الذي متر ذكرى وفاته يف الم20 

من الشهر الحايل، واحدا من الذين سّجلوا أنصع الصفحات يف 

تاريخ العراق الوطني.



فق���ررت  االحت���الل  �سلط���ات  املوق���ف  ه���ذا  اأغ���اظ 
التنكي���ل بالوطنيني خلنق ه���ذه الروح يف عهدها. 
ويف اوائ���ل �سه���ر اآب 1920 ق���ررت اإلق���اء القب�ض 
على زعماء احلركة واعتقالهم غري انها مل تظفر اال 
بواح���د منهم هو ال�سيخ احمد الداود فاعتقلته وقد 

افح االآخرون يف االإفالت من قب�ستها.
كانت �سبيحة احد اوائ���ل ايام االأ�سبوع االول من 
�سهر اآب  قد هزت م�ساعر �سكان املحلة التي ي�سكنها 
جعف���ر اب���و التمن و�س���كان احلارات املج���اورة لها 
وذل���ك عل���ى اث���ر مداهمة ج���الوزة االحت���الل داره 
بقيادة �سابط بريط���اين للقب�ض عليه لكن اله �سلم 

وافلت من قب�ستهم يف اخر حلظة.
جتمه���ر النا����ض وكان ق�س���م كب���ري منه���م يحملون 
اال�سلح���ة والق�سب���ان احلديدية ول���ن ان�سى منظر 
ذلك ال�سي���خ النحيف النبية كي���ف كان يرتعد عزما 
وغ�سب���ا بينما قب�س���ت كفه اليمنى عل���ى فعول من 
احلدي���د جاء ب���ه ليتقي �س���ر اجل���الوزة املغريين. 
ال���دور  اح���دى  يف  االوىل  ليلت���ه  جعف���ر  اختف���ى 
املج���اورة ومن هن���اك كتب اىل وال���دي يطلب اليه 
ان ي�س���رع يف ايج���اد م���اأوى له ومل ي�سي���ع والدنا 
الفر�س���ة فام���ر باجالئن���ا جمي���ع م���ن دارن���ا )وكنا 
ن�سكن يومئذ يف حمل���ة الهيتاويني( وجاء بجعفر 
اليه ع�ساء دون ان يعلم به احد. ومنعنا من دخول 
املحل���ة غ���ري انني يف اح���د االيام دخل���ت واذا كان 
ب���ي وجها لوجه ابو التم���ن حيث كان واقفا بقامته 
املدي���دة يف الطارم���ة العليا من ال���دار فابت�سم ومل 
يتكل���م ولكن���ي ادرك���ت يف احل���ل خط���ورة العم���ل 
ومبل���غ الت�سحي���ة الت���ي اق���دم عليها ال���واد يومئذ 
واكربت فيه هذه الروح الوطنية خا�سة وقد كانت 
اخب���ار اال�سط���دام امل�سل���ح الذي ج���رى يف الكرخ 
ب���ني جماع���ة الرج���ل ال�سج���اع �سب���ار ال�سامرائي 
و�سرط���ة االحت���الل يف حادث���ة يو�س���ف ال�سويدي 
ق���د م���الأت اال�سم���اع. وم���ع ان �سلط���ات االحت���الل 
وجوا�سي�سه���ا ق���د �سيقوا اخلناق عل���ى النا�ض يف 
حترياتهم املتوالية فقد بقى جعفر يف دارنا حوايل 
اال�سبوع���ني ويف يوم فائ�ض م���ن ايام اب هو على 
التحديد يوم اخلمي�ض 12-8-1920 اجتمع عمي 
عل���ي االحم���د مبجيد كن���ه. وكانت بينهم���ا اوا�سر 
مودة واخ���اء، للمداولة يف ام���ر ت�سفري جعفر اىل 
منطقة الثورة وه���اك عرف عمي من جميد ان عليا 

الب���ازركان موجود لديه���م فاتفقا عل���ى ت�سفريهما 
�سوي���ة م�ساء يوم ال�سبت )14 اآب( ومع ان االقدام 
عل���ى ت�سفريهم���ا يف مثل تل���ك الظ���روف احلرجة 
لي�ض باالمر الهني ال�سهل خا�سة بوجود نظام منع 
التجول بع���د ال�ساعة التا�سعة ع�س���اء فقد كان عزم 

الرجال واميانه���م بوطنهم اقوى من تلك الظروف 
فاتخ���ذت الرتتيب���ات لعبورهما دجلة م���ن م�سرعة 
جام���ع ال�سيد �سلطان عل���ى يف زورق من الزوارق 
البغدادي���ة )بلم ي�سري باملج���داف( اىل جهة الدورة 

بجانب الكرخ.

ويف املوعد امل�س���روب اجتمع رهط من املخل�سني 
املوؤمن���ني بوطنه���م يف املقهى املج���اور لدارنا وقد 
جل�س���وا متفرق���ني دفعا ل�سبه���ات. اما ه���ذا الرهط 
الك���رمي فمن االن�ساف للتاري���خ ان اأدون اأ�سماءهم 

يف هذه الكلمة وهم:
1- جميد كنه

2- ح�سن �سكره
3- ال�سيد خليل

4- قدوري مرهج
5- حمودي املندالوي

6- علي االحمد )عمنا(
ي�ساف اإليهم اثنان ذهبا ملرافقة على البازركان من 
مغب���اه اىل امل�سرعة وهم���ا رزوقي وجود من ابناء 
حملتن���ا يوم���ذاك ح�سر هوؤالء وقد حم���ل كل منهم 
�سالح���ه وع���زم على خو����ض اية معرك���ة قد حتدث 
لهم اثناء الطريق بيما كان جعفر يتهياأ داخل دارنا 
ومعه الوالد للطلوع ويف ح���وايل ال�ساعة الثامنة 
م���ن بع���د الظه���ر م���ن ي���وم ال�سب���ت 14 اآب 1920 
غ���ادر جعفر ابو التمن دارن���ا بعد ان ارتدى برا�سه 
ال�سم���اغ والعقال الل���ف وهو م���ا كان يرتديه عمي 
عل���ي االحمد يومئ���ذ يحف به ه���ذا الرهط املجاهد 
حتى و�سل امل�سرع���ة حيث وجدوا الزورق جاهزا 
ولك���ن على الب���زركان مل يكن قد و�س���ل بعد. وبعد 
بره���ة من االنتظار امل�سوب بالقلق الذي كان يهدئه 
جميد بحديثه امل�سجع ول البازركان فركب الزورق 
كل من ابي التمن والب���ازركان وجميد كنه فعربوا 
دجلة و�سط رطانة حرا�ض جي�ض االحتالل وقعقعة 
�سالحه���م عل���ى اجلانب���ني وطلبهم الوق���وف وعدم 
العبور غري ان الزورق قد ان�ساب يف لظالم املخيم 
على وادي دجلة دون ان يرد على احد ومل يقف اال 
عن���د ب�ستان جميد كنه يف الدورة حيث ا�سرتاحوا 
قلي���ال. ثم بعد ان تناولوا طع���ام الع�ساء عادوا اىل 
الب�ست���ان اىل ب���ني امل���ال خ�سري �سي���خ اجلبور يف 

الدولة له ما تبقى من اليل عنده.
ويف الفج���ر جهزه���م امل���ال خ�س���ري بثالث���ني خياال 
م���ن فتيان ع�س���رية مدججني بالبن���ادق وال�سيوف 
واجته���وا عل���ى ظه���ور اخلي���ل اىل بي���ت عل���وان 
ال�س���الل يف اليو�سيفي���ة ومن���ه اىل بي���ت العوي���ف 
�سيخ اجلنابيني يف ج���رف ال�سخر ومن هناك اىل 

كربالء حيث كانت ت�سمى الثورة .

كيف نقل أبو التمن الى معقل
ثورة العشرين ؟

من اوراق احمد زكي الخياط

يف مطلع عام 1920 احسممت سمملطات االحتالل بان الروح الوطنية املتوئبة صارت مبعث قلق عظيم 

لهمما. ومل يكممن هذا الحس يف غري محلممه فقد كانت االتصاالت قد متت بني قممادة الحركة يف بغداد 

وخارجها ووضعت الخطط الواجبة التنفيذ واخذ كل منهم عىل عاتقه القيام بواجبه بكل حاس. وما 

ان تم موسممم الحصاد وجمعت املحاصيل الزراعية يف القسم االكرب من انحاء الوطن ووضعت يف 

املخازن حتى ازفت السمماعة املوعودة ويف يوم 30 حزيران 1920 اعلنت القوات العشممائرية املسلحة 

يف الفرات األوسط ويف غريه الثورة عىل الظلم فكان موقف بغداد من هذه الخطوة موقفا رائعا اذ 

بلغ الحاس لدى الشعب ذروته يف سبيل األخذ بيد الثوار ومنارصة الثورة بكل وسيلة ممكنة .


