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يف عام  1946بلغ ال�ش ��يخ اجم ��د الزهاوي العامل
الدين ��ي الكبري وابن عم اال�س ��تاذ ناظ ��م الزهاوي
ال�س ��ن القان ��وين للتقاع ��د وكان ��ت ه ��ذه فر�ص ��ة
للتخل� ��ص منه من قب ��ل اجله ��ات امل�س�ؤولة ب�سبب
الت�صلب الذي عرف عنه يف مواقفه جتاه تدخالت
بع�ض ال�سا�سة العراقيني يف عمله وقد ا�ستخدمت
تل ��ك اجله ��ات ا�سالي ��ب عدي ��دة لكي جتعل ��ه يرتك
العم ��ل منه ��ا ع ��دم ترقيت ��ه وابق ��اء راتب ��ه كما هو
�ست ��ون دين ��ار ًا ومل ��دة �أح ��د ع�ش ��رة عام ًا(،كما كان
للجه ��ات امل�س�ؤول ��ة اغرا�ض عدي ��دة الخراجه من
عمل ��ه �أدرك الزه ��اوي وبع ��د ان ر�أى يف مواقف ��ه
املت�صلب ��ة يف بع� ��ض الق�ضاي ��ا الت ��ي �أنت�ص ��ر فيها
للحق بانه ا�صب ��ح حمارب ًا لذلك قرر تقدمي تقاعده
وكان ذل ��ك الق ��رار مو�ض ��ع ا�ستغ ��راب االو�س ��اط
القانوني ��ة وال�صحفية التي �أث ��ارت �ضجة ابرزها
املق ��ال الذي كتبه خالد الدرة بعنوان (ملحات اجمد
افن ��دي) يف جمل ��ة ال ��وادي ج ��اء في ��ه (( ..من هو
الرجل الذي اخرجته احلكومة لبلوغه �سن التقاعد

؟ ! لق ��د اخرج ��ت ا�ستاذ العراق الكب�ي�ر الذي ينعم
بنزاه ��ة ال�صاحل�ي�ن من رج ��ال الدي ��ن  ،وهو رمز
للعلماء واالخ�صائيني بال�ش�ؤون ال�شرعية الفقهية
وال ��ذي ن�شه ��د له و�شه ��د له رجال الع ��دل معنا بان
الق�ضاء العراقي بحاجة ما�سة اليه اىل �آخر حلظة
من حلظات حياته لقد �أحالوا ال�سيد الزهاوي على
التقاع ��د وق ��د خ�س ��ر الق�ض ��اء العراق ��ي خ�سارة ال
تعو�ض  ..كان الواج ��ب على احلكومة ان حتتفظ
به ��م ريثما تتمك ��ن من تهيئة من يق ��وم مقامهم من
امث ��ال الزهاوي واال�ست ��اذ داود �سم ��رة ))..الذي
كان م ��ن �ضم ��ن احل ��كام والق�ضاة الذي ��ن مت الغاء
درجاته ��م القانوني ��ة م ��ن قب ��ل وزير الع ��دل احمد
خمت ��ار بابان ال ��ذي ا�صدر بيان ًا به ��ذا اخل�صو�ص
وح ��دد درجة كل حاكم او قا� ٍ��ض ح�سب راتبه وقد
�شمل ذلك البيان خم�سة ع�شر قا�ضي ًا .
وبع ��د احالت ��ه عل ��ى التقاع ��د م ��ن رئا�س ��ة جمل�س
التميي ��ز ال�شرعي (ال�سن ��ي)( عر�ض �شفيق العاين
وكان ع�ض ��و ًا يف جمل� ��س التميي ��ز عل ��ى وزي ��ر
الع ��دل فك ��رة ارج ��اع الزه ��اوي اىل عمل ��ه فطل ��ب
وزي ��ر الع ��دل م ��ن �شفي ��ق الع ��اين الذه ��اب اىل
الزه ��اوي وان يطل ��ب من ��ه تغ�ي�ر تاري ��خ والدت ��ه
وبعد ذه ��اب �شفيق الع ��اين اىل الزه ��اوي عر�ض
علي ��ه الفك ��رة اال ان الزهاوي مل يواف ��ق وقال له :
((اذ فعل ��ت هذا  ،فمعنى ذلك اين اكذب والدي النه
ه ��و الذي �سجل تاريخ والدتي وهذا ما ال �أ�ستطيع
فعله)) وبعد ع ��ودة �شفيق العاين اىل وزير العدل
واخ�ب�ره ج ��واب الزه ��اوي اقرتح �شفي ��ق العاين
ا�ص ��دار ارادة ملكي ��ة تق�ض ��ي بتعي�ي�ن الزه ��اوي
ع�ض ��و ًا دائم� � ًا يف حمكم ��ة متييز الع ��راق ومن ثم
يتم تن�سيب ��ه اىل رئا�سة جمل� ��س التمييز ال�شرعي
(ال�سني) وبع ��د عر�ض تلك الفك ��رة على الزهاوي
رف� ��ض بقول ��ه ((�أنا ال اعم ��ل حتت �أم ��رة كافر هو
امل�سرت يرجر ( )Yarjarاالنكليزي)).
دفاعه عن ناظم الزهاوي .

�أحي ��ل ناظ ��م الزهاوي اىل املحاكم ��ة يف االول من
�أيل ��ول  1946وكان ال�سب ��ب يف ذل ��ك عائ ��د ًا يف
اال�سا� ��س اىل قي ��ام ناظ ��م الزه ��اوي بن�ش ��ر مقا ًال
يف جري ��دة ال�سيا�س ��ة( ناظ ��م الزه ��اوي « مذبحة
كاروباغ ��ي « جري ��دة ال�سيا�س ��ة (بغ ��داد) الع ��دد
( 18 ، )10مت ��وز  )1946هاجم فيه حكومة ار�شد
العمري رئي�س الوزراء ب�سبب املذبحة التي وقعت
يف كرك ��وك بني عم ��ال �شركة النفط بع ��د ان قامت
ال�شرطة باطالق الر�صا�ص على عمال تلك ال�شركة
الذي ��ن تظاهروا يف حديق ��ة (كاروباغي) مما ادى
اىل مقت ��ل خم�س ��ة ا�شخا� ��ص وجرح اربع ��ة ع�شر
�شخ�ص� � ًا وا�صابة ت�سعة ا�شخا�ص من ال�شرطة كان
دف ��اع الزهاوي ع ��ن ناظم الزهاوي ق ��د اثار جد ًال
يف االو�س ��اط القانوني ��ة وال�سيا�سي ��ة وكان مثار
ذل ��ك اجل ��دل  (( :كي ��ف يدافع عامل دين ��ي معروف

بتق ��واه وورعه وزهده عن رج ��ل كان متهم بن�شر
املارك�سي ��ة ال�شيوعية)) ؟ وظه ��رت عدة تف�سريات
لذل ��ك منها ما برر دفاع الزهاوي ع ��ن حرية الر�أي
ومنه ��ا ف�سر ذلك ل�صل ��ة القربى الت ��ي كانت جتمع
الزه ��اوي بالزه ��اوي املته ��م �أي كان ��ت جتمع بني
االثن�ي�ن وح ��دة اللق ��ب ميك ��ن ان نرج ��ع ال ��ر�أي
ال ��ذي اكد عل ��ى ان الزهاوي قبل الدف ��اع عن ناظم
الزهاوي انطالق� � ًا من ادراك الزه ��اوي بان البالد
كانت تواج ��ه و�ضع ًا ال يحرتم حري ��ة الفكر ف�ض ًال
عن احلاح والدة ناظم الزهاوي على الزهاوي يف
اثن ��اء زيارتها اليه يف داره وتو�سله ��ا اليه للدفاع
ع ��ن �أبنه ��ا يف ق�ضي ��ة تخ� ��ص ال�صحاف ��ة لي�س اال
كانت ق�ضية ناظم الزه ��اوي هي �أول و�آخر ق�ضية
ت ��وكل فيه ��ا الزه ��اوي بع ��د احالت ��ه عل ��ى التقاعد
ولذلك ق ��ام بتجديد اجازة ممار�س ��ة املحاماة التي
كان ق ��د الغاها عام  1933بعد تولي ��ه مهام رئا�سة
جمل�س التميي ��ز ال�شرعي ال�سني  ،ويف الثالث من
ايلول ت�شكلت املحكمة الك�ب�رى يف بغداد برئا�سة
القا�ض ��ي احم ��د ط ��ه وع�ضوي ��ة حمم ��د الها�شم ��ي
وحمم ��د ال�شم ��اع وكان ��وا حكام� � ًا م ��ن الدرج ��ة
االوىل وم�أذون�ي�ن بالق�ضاء م ��ن قبل البالط امللكي
 ،وت�شكل ��ت هيئة الدفاع ع ��ن املتهم ناظم الزهاوي
ومع ��ه عبد الله م�سعود ال ��ذي ن�شر هو الآخر مقا ًال
يف العدد نف�سه  ،وكذلك �شريف ال�شيخ وت�ألفت من
ت�سع ��ة وثالثني حمامي ًا ومنهم ف�ض ًال عن الزهاوي
عزيز �شريف وعبد اجلب ��ار العبيدي وعبد ال�صمد
الراوي و�آخرون  ،وبعد اال�ستماع اىل افادة ناظم
الزه ��اوي  ،ب ��د�أ الزه ��اوي بالدف ��اع ع ��ن املتهمني
فاو�ض ��ح الدواع ��ي التي دع ��ت اىل ن�ش ��ر مقاالتهم
دواع وطني ��ة هدفوا من ورائه ��ا الدفاع عن
بانه ��ا ٍ
حق ��وق ال�شع ��ب وا�ستن ��كار االعمال الت ��ي قام بها
بع�ض االفراد  ،ومما جاء يف دفاعه � (( :أن االتهام
ق ��د حدد الق�صد باخب ��ار كاذبة ولي�س يف ذلك �سوء
ب ��ل الظاه ��رة م ��ن ال�صحاف ��ة القي ��ام بواجبها فان
ال�ساك ��ت عن احل ��ق �شيطان اخر� ��س وال �سيما من
ن�ص ��ب نف�س ��ه لذلك (( .فخ�ي�ر ال�صحف م ��ن تر�شد
وخ�ي�ر احلكومات من ت�سرت�ش ��د  ))..وبعد انتهاء
الزه ��اوي من دفاعه مت اج ��راء املذاكرة �صدر قرار
املحكم ��ة النهائ ��ي باط�ل�اق �سراح ناظ ��م الزهاوي
وحب�س عبد الله م�سعود و�شريف ال�شيخ ملدة �شهر
واحد وبع ��د انتهاء ه ��ذه الق�ضية �سئ ��ل الزهاوي
ع ��ن �سبب قبوله الدفاع ع ��ن ناظم الزهاوي؟ وكان
جواب ��ه � (( :أمل ي�أمرن ��ا الله ؟ عز وج ��ل « ان نحكم
ا�س َ �أنْ
ب�ي�ن النا� ��س بالع ��دل )وَ ِ�إ َذا َح َك ْم ُت ْم بَ�ْيَنْ َ ال َّن ِ
تحَ ْ ُك ُم ��وا ِبالْ َع� �دْلِ ( بع ��د درا�ست ��ي للق�ضية وجدت
ان م ��ا ورد يف املق ��ال ح ��ق لكون ��ه ار�شادي� � ًا يدعو
امل�س�ؤول�ي�ن اىل ت�صحي ��ح مواقفه ��م و�سيا�سته ��م
جتاه ال�شعب.))..
من رسالة ( الشيخ امجد الزهاوي )

د .زينة شاكر سلمان
ا�سهم عبد الفتاح �إبراهي ��م يف احلياة ال�سيا�سية منذ
�أن كان طالب� � ًا وعم ��ل يف ب�ي�روت يف الع�شريني ��ات
م ��ع الطلبة العراقي�ي�ن على ت�أ�سي� ��س جمعية النه�ضة
العراقية ع ��ام  1922-1921ونادي الن�شء العراقي
ع ��ام  1926للطلب ��ة العراقي�ي�ن ،وعن ��د عودت ��ه �إىل
الع ��راق يف ع ��ام  1930ا�سه ��م يف ت�شكي ��ل جماع ��ة
الأه ��ايل وا�ستم ��ر يف العم ��ل فيه ��ا حتى ع ��ام 1936
حيث ان�سحب منها ،ب�سب ��ب ميوله املارك�سية� ،أ�صدر
مع بع�ض ال�شباب جملة «الع�صر احلديث» يف ،1936
ويف �شب ��اط � 1941أ�ص ��در كرا�س ًا بعن ��وان «كلمة يف
املنهج القومي» �أو�ض ��ح فيه �أفكاره اال�شرتاكية وقال
«يج ��ب على املجتمع ال ��ذي يريد �أن يحف ��ظ كيانه �أن
ي�سيط ��ر على ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة واليجعلها �أداة
لفئ ��ة �ضئيل ��ة ُت ّ
�سخ ��ر املجم ��وع ملنفعته ��ا» ،و�أو�ضح
«�أن النظ ��ام االقت�صادي �إذا �أ�صبح حت ��ت رهن �إرادة
الدول ��ة زال ��ت الفو�ضى الت ��ي تنخر كي ��ان املجتمع»،
طبق� � ًا لتقارير دائرة التحقيقات اجلنائية التي �أخذت
تتب ��ع حت ��ركات عب ��د الفت ��اح من ��ذ ع ��ام  1930نظر ًا
لأف ��كاره املعار�ضة لل�سلطة والتي ه ��ي �أفكار احلزب
ال�شيوع ��ي ،ففي تقرير لدائرة التحقيقات �أ�شارت من
خالله �إىل ن�شر عبد الفتاح �إبراهيم �أفكار ال�شيوعيني
بني التالميذ ب�شتى الطرق.
�أ�س� ��س عبد الفتاح �إبراهيم جمعي ��ة الرابطة الثقافية
ع ��ام  1944الت ��ي ت�ض ��م يف ع�ضويته ��ا ع ��دد ًا م ��ن
الي�ساري�ي�ن مم ��ن ان�ش ��ق ع ��ن الأح ��زاب ال�شيوعي ��ة
ال�س ّري ��ة �أو كان يحم ��ل العقي ��دة املارك�سي ��ة من دون
�أن ين�ض ��م �إىل م�ؤ�س�س ��ة م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات ال�س ّرية �أو
العلني ��ة �أمثال كامل قزاجني وناظ ��م الزهاوي وعبد
اجلبار عبد الله ،وحممد مهدي اجلواهري وخدوري
خ ��دوري وغريه ��م ،وكان هدفه ��ا مكافح ��ة النزع ��ات
الرنج�سي ��ة وب ��ث الثقاف ��ة القومي ��ة الدميقراطي ��ة
والبحث يف �أمور العراق االجتماعية واالقت�صادية،
كم ��ا �أ�ص ��درت ه ��ذه اجلمعية جمل ��ة الرابط ��ة والتي
�أ�صبح ��ت فيم ��ا بع ��د �أ�سا�س� � ًا لفل�سفة ح ��زب االحتاد
الوطني ال ��ذي ت�أ�س�س مع بقية الأح ��زاب العلنية يف
ني�س ��ان  1946وال ��ذي �ضم ��ت قيادت ��ه عنا�صر مثقفة
�أمث ��ال الناظ ��م الزه ��اوي و مو�سى �صب ��ار (حمامي)
وادور قلي ��ان (حمام ��ي) وجمي ��ل كب ��ة (حمام ��ي)
ومو�س ��ى ال�شي ��خ را�ضي (معلم) �إ�ضاف ��ة �إىل ال�شاعر
العراق ��ي حممد مه ��دي اجلواهري ال ��ذي ذكر تقرير
�أمن ��ي خا� ��ص �ص ��ادر ع ��ن ال�شعب ��ة اخلا�ص ��ة �أنه من
العامل�ي�ن يف احلق ��ل ال�شيوعي رغ ��م كونه اليعرتف
�صراح� � ًة بذلك ،و�إمنا يعرتف هو بانت�سابه ملا ي�سمى
بحركة �أن�صار ال�سالم التي
ه ��ي يف احلقيقة لي�س ��ت �إال وجه ًا م ��ن الوجوه التي
تت�سرت حتتها املبادئ ال�شيوعية ،كما �ضم احلزب يف
�صفوفه الطبقة املتو�سطة من التجار وقلة من العمال
�أمث ��ال التاج ��ر عط ��ا البك ��ري ،فقواع ��د ه ��ذا احلزب
كح ��زب ال�شع ��ب م�ؤلف ��ة م ��ن ال�شيوعي�ي�ن و�أكرثه ��م
م ��ن املثقف�ي�ن �س ��واء منه ��م من ان�ش ��ق ع ��ن الأحزاب
ال�شيوعي ��ة �أو من رجح العمل العلني على ال�س ّري �أو
م ��ن كان يحمل العقي ��دة املارك�سية من دون �أن ين�ضم
�إىل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات ال�س ّرية ،فقرر االن�ضمام
�إىل ه ��ذه اجلماعة لأ�سباب �شخ�صية وغري �شخ�صية.
ومب ��ا � ّأن قيادة احل ��زب م�ؤلفة من جماع ��ة �أغلبها من
املارك�سي�ي�ن وبع�ضه ��ا م ��ن الأح ��رار ،ويف مقدمته ��م
زعيم احل ��زب عبد الفتاح �إبراهيم ال ��ذي كان قد ت�أثر
بالفك ��ر اال�شرتاك ��ي والفل�سفة املادية من ��ذ �أن عاد من
الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ام  ،1935ف ��كان الب� � ّد �أن ي�أخذ

حيز ًا م ��ن عمل التحقيق ��ات اجلنائي ��ة �إال انها غ�ضت
النظ ��ر عنهم لكونها دائرة م�س�ي�رة لرغبات احلكومة
ال�سيم ��ا بع ��د �أن �أظه ��ر الإنكلي ��ز رغبته ��م يف مكاف�أة
العنا�صر ال�شيوعية الت ��ي انقلبت على املانيا النازية
وعل ��ى القومي�ي�ن الع ��رب و�أعلن ��ت ع ��ن م�ساعدته ��ا
للحلفاء بعد انحي ��از االحتاد ال�سوفيتي اليهم� ،إال ان
ذل ��ك مل يكن �إال مدة وجيزة ،فق ��د عاودت ن�شاطها يف
مراقب ��ة احل ��زب� ،إذ اتخذ احلزب م ��ن �صحيفة الر�أي
الع ��ام التي ي�صدرها حممد مه ��دي اجلواهري منرب ًا
للح ��زب لتو�ضيح �آرائ ��ه و�أف ��كاره الفل�سفية فن�شرت
اجلري ��دة منهاج احلزب الأ�سا�س ��ي ونظامه الداخلي
وبع�ض املقاالت لأع�ضائه.
�أ�صدر احلزب ندا ًء يف الرابع ع�شر من ني�سان 1945
�إىل ح ��زب ال�شع ��ب واحل ��زب الوطن ��ي الدميقراطي
دعاهما �إىل حتقيق فكرة احلزب الدميقراطي الواحد
وقدم عدد ًا من املقرتحات بهذا ال�ش�أن كما �أ�صدر ندا ًء
ثاني� � ًا �أكد من خالله م ��اورد يف البي ��ان الأول� ،إال ان
حماوالته باءت بالف�شل.
عق ��د احل ��زب م�ؤمت ��ره الأول يف الثام ��ن والع�شرين
من ني�س ��ان  1946يف بناية مدر�سة التفي�ض الأهلية
النتخ ��اب �أع�ض ��اء اللجن ��ة املركزي ��ة الت ��ي ف ��از فيها
عب ��د الفت ��اح �إبراهيم ونا�ص ��ر الكي�ل�اين والزهاوي
وغريه ��م� ،إذ بل ��غ عددهم خم�س ��ة وع�ش ��رون ع�ضو ًا
ول ��ه مكت ��ب �سيا�س ��ي يتكون م ��ن خم�سة �أف ��راد وهم
�أع�ض ��اء يف اللجن ��ة ذاته ��ا ،ومل يك ��ن احل ��زب ي�ؤمن
بالقي ��ادة الفردية و�إمنا كان ��ت قيادته جماعية ،وعلى
الرغم من ذل ��ك ُع ّد عبد الفتاح �إبراهي ��م رئي�س ًا للجنة
ال�سيا�سية ومبا ان احلزب قد تبنى الفكرة املارك�سية
وكان احل ��زب ال�شيوعي العراقي ال�س� � ّري قد �أو�صى
املنت�سب�ي�ن �إلي ��ه �أن يتقدم ��وا بطلب ��ات انتماء حلزب
االحت ��اد الوطن ��ي ،مم ��ا يدل ��ل عل ��ى عالق ��ة احل ��زب
باحل ��زب ال�شيوع ��ي والدليل الر�سال ��ة التي بعث بها
فه ��د �إىل عبد الفت ��اح �إبراهي ��م وعزي ��ز �شريف حول
انتقاده اجلادرجي وانعطافه ميين ًا يف �أوائل كانون
الأول .1946
م ��ن البديهي لدى مديرية التحقيقات اجلنائية �أن كل
حزب جم ��از هو حزب مراق ��ب من قبلها �س ��واء �أكان
مييني� � ًا �أو ي�ساري� � ًا وبح�سب الو�ضع الع ��ام للبلد� ،إال
ان الأح ��زاب ذات الطبيع ��ة املارك�سية تك ��ون مراقبة
�أكرث ،نظ ��ر ًا ملواقفها املعار�ضة للدول ��ة وبالتايل كان
حل ��زب االحت ��اد الوطني مواق ��ف جريئ ��ة يف انتقاد

�أعم ��ال احلكوم ��ة ،فف ��ي الثالث�ي�ن م ��ن �آب دع ��ا �إىل
اجتماع له م ��ع حزبي ال�شعب والوطني الدميقراطي
ورفعوا احتجاج ًا �ضد �سيا�سة حكومة �أر�شد العمري
وممار�ساته القمعي ��ة �ضد املواطنني مطالبني بتنحي
العم ��ري و�إقامة حكومة د�ستوري ��ة ،الأمر الذي �أدى
�إىل تعر� ��ض ق ��ادة ح ��زب االحتاد الوطن ��ي للمطاردة
متهم�ي�ن بالإخ�ل�ال بالأم ��ن الع ��ام وقد �أوق ��ف كل من
عبد الفتاح �إبراهيم وناظم الزهاوي ومو�سى ال�شيخ
را�ض ��ي و�أطلق �سراح عبد الفت ��اح ورا�ضي ،يف حني
حوك ��م الزه ��اوي و�سُ ج ��ن ملدة �ست ��ة �أ�شه ��ر ،وقاطع
احل ��زب انتخاب ��ات ن ��وري ال�سعيد و�ساه ��م مع بقية
الأحزاب يف املطالبة بحل املجل�س و�إجراء انتخابات
نيابية حرة.
عقد احل ��زب م�ؤمتره الثاين يف ال�ساب ��ع والع�شرين
من �آذار  1947النتخاب �أع�ضاء جلنة مركزية جديدة
نظر ًا لوق ��وع خالف ب�ي�ن �أع�ضاء اللجن ��ة ال�سيا�سية
والت ��ي �ضم ��ت �أع�ض ��اء اللجن ��ة املركزي ��ة ال�سابق ��ة،
اتهم ��ت دائ ��رة التحقيق ��ات اجلنائي ��ة �أح ��د �أع�ضائها
وه ��و جورج حبيب اخلوري بال�شيوعية وب�أنه �ش ّكل
جناح� � ًا ي�ساري� � ًا متطرف ًا داخل احل ��زب ،ويف الوقت
ذات ��ه �أخ ��ذت تراق ��ب ن�ش ��اط واجتماع ��ات احل ��زب،
فف ��ي تقري ��ر �أمن ��ي ذكر اجتم ��اع احل ��زب الأ�سبوعي
بتاري ��خ الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شب ��اط  1947من
دون ذك ��ر املكان و�أ�ش ��ارت �إىل ان االجتم ��اع افتتحه
عبد ال ��رزاق البارح بكلمة عنوانها «اجلامعة العربية
وت�أثريه ��ا» �أ�ش ��ار فيها �إىل كرثة الأي ��دي العاطلة يف
الب�ل�اد العربية عل ��ى الرغم من وجود ه ��ذه اجلامعة
وتكوينها لتوحي ��د ال�شعوب العربي ��ة ...الخ ،وتاله
فا�ض ��ل الطائي بكلمة عنوانها «الكالب تنبح والقافلة
ت�س�ي�ر» تط ��رق فيه ��ا �إىل كتاب ��ة اجلرائ ��د واملجالت
امل�أجورة ع ��ن الوطنيني واتهامه ��م باخلونة ...الخ.
�أم ��ا جورج حبيب اخل ��وري فقد حت ��دث بكلمة حول
«تطاح ��ن العامل وال�سيا�س ��ة الربيطاني ��ة الأمريكية»
تط ��رق فيه ��ا �إىل حماول ��ة بريطانيا تقيي ��د ال�شعوب
العربي ��ة مبعاه ��دات ا�ستعمارية ...ال ��خ وطالب يف
واع
الوق ��ت ذاته مبكافح ��ة اال�ستعمار وخل ��ق �شعب ٍ
باالعتن ��اء بالثقاف ��ة والري ��ف العراق ��ي ،كم ��ا انتق ��د
احل ��زب �سيا�سة ال�ش ��دة التي اتبعته ��ا حكومة �صالح
جرب مبقاومة الأحزاب ال�سيا�سية وتعطيل ال�صحافة
احلزبي ��ة ،الأمر ال ��ذي دفع احل ��زب �إىل �إعادة تنظيم
نف�سه على وفق تن�سيق جديد �أ�شبه بتنظيم الأحزاب
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التحقيقات الجنائية وموقفها من حزب
االتحاد الوطني
ال�سرية ،و�أ�شارت تقارير دائرة التحقيقات اجلنائية
قي ��ام عبد الفتاح �إبراهي ��م يف اجتماع عقد يف الرابع
من مت ��وز  1947بتو�ضي ��ح الأ�سباب الت ��ي �أدت �إىل
تدهور الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ون�سبه ��ا �إىل ال�سيا�سة
الربيطاني ��ة اال�ستعمارية التي اكت�سب ��ت النازية من
املاني ��ا خ�ل�ال احل ��رب و�أخ ��ذت تطبقها عل ��ى ال�شرق
وامل�ستعمرات ومعاونة �سا�سة العراق لهذه ال�سيا�سة
وتفانيهم يف �سبيل تنفيذها ف�ض ًال عن وجود الإقطاع
والنف ��وذ امل ��ايل الكب�ي�ر يف الع ��راق ال ��ذي م ّه ��د ل ��ه
اال�ستعمار و�شجعه ب�شتى الو�سائل.
عار� ��ض احل ��زب املعاهدت�ي�ن العراقية-الأردني ��ة
والعراقية-الرتكي ��ة وكاف ��ة امل�شاري ��ع اال�ستعماري ��ة
الت ��ي تهدف �إىل �إيجاد تكت�ل�ات يف ال�شرق الأو�سط،
ل ��ذا ق ��ررت حكوم ��ة �صالح ج�ب�ر �إبط ��ال رخ�صته مع
ح ��زب ال�شعب ،فف ��ي التا�س ��ع والع�شرين م ��ن �أيلول
� 1947أبلغ ��ت وزارة الداخلي ��ة الهيئ ��ة امل�ؤ�س�س ��ة
للح ��زب ب�أنه ��ا ق ��ررت �إبط ��ال رخ�صت ��ه خلروجه عن
�أهداف ��ه الت ��ي �أُجيز من �أجلها ولأنه عم ��د �إىل ت�شكيل
نظ ��ام خالي ��ا خط ��رة وح ّث ��ه عل ��ى الث ��ورة وخل ��ق
اال�ضطراب ��ات كم ��ا اعتم ��د يف �إيراداته عل ��ى م�صادر
جمهولة ،والواق ��ع � ّإن تهمة احل�صول على �أموال من
جهات جمهولة تهمة غري ثابتة� ،إذ كانت هنالك بع�ض
التربع ��ات م ��ن بع� ��ض الأ�شخا� ��ص وه ��م �أع�ضاء يف
احلزب �أو م�ؤيدون ل ��ه ب�أ�سمائهم و�أ�سماء زوجاتهم،
ومهما يكن من �أمر ح ّل احلزب نف�سه ب�صورة ر�سمية
ومل ميار� ��س العم ��ل ال�س� � ّري �أو العلن ��ي بع ��د ذل ��ك
وتف ��رق �أع�ض ��ا�ؤه وان�ضم ��وا �إىل �أح ��زاب وحركات
خمتلف ��ة خا�صة احلزب ال�شيوع ��ي واحلزب الوطني
الدميقراطي.
يت�ضح مم ��ا �سبق � ّأن حزب االحت ��اد الوطني تعر�ض
للمراقب ��ة الأمني ��ة م ��ن التحقيق ��ات اجلنائي ��ة �ش�أن ��ه
�ش� ��أن الأح ��زاب الأخ ��رى وما كان ��ت �إج ��ازة احلزب
م ��ن ال�سلط ��ة �إال مرحل ��ة وقتي ��ة ت�سع ��ى م ��ن خاللها
التحقيق ��ات اجلنائي ��ة �إىل جم ��ع املعلوم ��ات الكافية
حلج ��ة قوية ت�ضاف �إىل توجههم املارك�سي وموقفهم
املعار� ��ض للحكوم ��ات املتتالي ��ة لغر� ��ض ت�شتيته ��م
ومن ث ��م الق�ضاء عليهم وعدم ال�سم ��اح لهم مبمار�سة
ن�شاطهم العلني مرة �أخرى.
عن رسالة (التحقيقات الجنائية في العراق
وموقفها من االحزاب الوطنية)
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عزيز شريف ُيدافع عن ناظم الزهاوي ورفاقه
قدّمت محكمة جزاء بغداد األوىل عدداً من قادة حزب االتحاد الوطني للمحاكمة
منهم ناظم الزهاوي ،املدير املسؤول لصحيفة السياسة  ،لنرشه مقا ًال
بعنوان ( مذبحة كاوور باغي ) ،هاجم فيه وزارة أرشد العمري لرضب الرشطة
العامل املرضبني بالرصاص ،أما موىس الشيخ رايض ،ورشيف الشيخ  ،حيث
نرشا مقاالت هاجموا فيها سياسة الحكومة  ،وكانت التهم املوجهة إليهم
أن مقاالتهم تشجع عىل كراهية الحكومة  ،بأقامت املحكمة دعوى أخرى
عىل ناظم الزهاوي ،وعبد الله مسعود ،بسبب نرش األخري مقا ًال يف صحيفة
السياسة أثار الرآي العام بعنوان  (:تحرج الحالة وأسبابها وموقف األحزاب
منها).

د  .وسام هادي عكار
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ب ��د�أت حماكم ��ة ه� ��ؤالء املتهم�ي�ن يف ( � 11آب
 ، )1946فتكفل للدفاع عنهم ت�سعة ع�شر حمامي ًا
يتقدمه ��م عزي ��ز �شري ��ف  ،واقت�صر دف ��اع عزيز
�شريف� ،أو ًال على مو�سى ال�شيخ را�ضي  ،وناظم
الزهاوي  ،متوجه ًا مبجموع ��ة من الأ�سئلة �إىل
هيئ ��ة املحكمة منه ��ا  :ملاذا يق ��ف مو�سى ال�شيخ
را�ض ��ي ،وناظ ��م الزه ��اوي ،يف قف� ��ص االتهام
؟ �ألأنهم ��ا �سرق ��ا �أم ��وا ًال م ��ن النا� ��س ؟ �أم لأنهما
�أرت�شيا ؟ �أم لأنهم ��ا قتال نف�س ًا بريئة ؟ �أم اعتديا
عل ��ى �أح ��د ؟ ف�أجاب :بالطب ��ع ال ،ويف دفاعه عن
مو�س ��ى ال�شيخ را�ضي� ،أ�ش ��ار �إىل �أنه ع�ضو يف
ح ��زب االحتاد الوطني  ،ورغ ��ب هذا احلزب �أن
يق ��ف عل ��ى حقيقة �إ�ض ��راب عمال �شرك ��ة النفط
يف كرك ��وك  ،ف�أنتدبت ��ه جلن ��ة احل ��زب  ،وكلفته
بالتح ��ري عن احلقائق م ��ن م�صدره ��ا  ،ف�سافر
�إىل هن ��اك وو�ض ��ع تقري ��ر ًا َّ
ت�ضمن ��ه احلقائ ��ق
الت ��ي تو�صل �إليه ��ا من خالل �شه ��ود عيان ومن
مراجعت ��ه لدوائر احلكوم ��ة  ،وقدّم هذا التقرير
�إىل جلنة احلزب الذي �أنتدبه  ،فن�شرته �صحيفة

ال�سيا�سة التي �أ�صبحت جريدة ال�سيا�سة ل�سان
ح ��ال ح ��زب االحت ��اد الوطن ��ي  ،بع ��د تعطي ��ل
�صحيف ��ة ال ��ر�أي الع ��ام  ،ف�ص ��در الع ��دد الأول
منه ��ا يف  7مت ��وز � ، 1946أم ��ا ناظ ��م الزهاوي
 ،فق ��د ذكر عزي ��ز �شريف � ،أن �سب ��ب مثوله �أمام
املحكم ��ة هو �أن احلقائ ��ق التي وردت يف تقرير
مو�سى ال�شيخ  ،مل حت � َ�ظ بقبول بع�ض اجلهات
ال�سيا�سي ��ة ومبا �أن ناظم الزه ��اوي ،هو املدير
امل�س�ؤول عن �صحيف ��ة ال�سيا�سة  ،ف�أن احلكومة
وج ��دت م ��ن وجه ��ة نظره ��ا  ،ما قام ب ��ه جرمية
يعاقب عليها .
ر�أى عزي ��ز �شري ��ف � ،إن موكلي ��ه ل ��و كانا يقفان
�أمام هذه املحكمة ب�سبب ارتكابهما عم ًال م�ضر ًا
متف ��ق على �ضرره لكان هن ��اك بحث ًا �آخر  ،ولكن
قيام مو�سى ال�شيخ ،بواجبه الوطني واحلزبي
 ،برفع ��ه ه ��ذا التقرير ال ��ذي و�صفت ��ه احلكومة
باملن�ش ��ور ،ف�إن ه ��ذا يخالف القان ��ون  ،و�أردف
قائ�ل ً�ا « ال يخفى عل ��ى هيئة املحكم ��ة �إن ق�ضايا
الن�ش ��ر من الق�ضايا التقديري ��ة  ،وعلى هذا فمن
اجلائ ��ر �أن ين ��ال �أح ��د النا� ��س عقاب� � ًا �شدي ��د ًا
بدخول ��ه ال�سج ��ن لن�ش ��ره مقا ًال معين� � ًا  ،ويبقى
�شخ� ��ص �آخر طليق مع �أنه ن�ش ��ر مثل هذا املقال
 ،ال ل�سبب وج ��ود فارق بني املقالني ؛ بل ب�سبب

االخت�ل�اف يف ذهنية الذين ق ّيم ��وا املقال الأول
والثاين» .
ا�ستطرد عزيز �شريف دفاعه ،م�ضيف ًا �إن الق�ضاء
ور ال�سلطة
النزيه هو الذي يحمي النا�س من َج ِ
التنفيذي ��ة والإدارية  ،وهو ال ��ذي يحقق العدل
واحلري ��ة  ،ويوحد بني حظ ��وظ املتهمني الذين
جتري بحقهم التعقب ��ات القانونية  ،مبين ًا لي�س
الق�ضاة وحدهم ه ��م الذين يحمون النا�س بهذه
ال�صورة  ،بل �إن املبادئ القانونية �أي�ض ًا تفر�ض
عليهم هذه احلماي ��ة  ،وقد �أو�ضح عزيز �شريف
�إىل وج ��ود ف ��رق مهم ب�ي�ن الغاية الت ��ي تنبعث
لن�ش ��ر الأخب ��ار اال�صطالحي ��ة  ،والغايات لن�شر
�أخب ��ار يعاقب عليها القانون  ،ففي كال احلالتني
يته ��م املتهم ��ون بجرائ ��م الن�ش ��ر ،وال�س ّيم ��ا ما
يتعل ��ق منها بانتقاد احلكوم ��ة  ،م�ؤكد ًا �أن من�ش�أ
اتهامه ��م على ما ن�شروه  ،ه ��و االختالف بينهم
وب�ي�ن احلكوم ��ة يف وجه ��ة النظ ��ر ويف ط ��رق
�إ�صالح املجتمع وت�أمني حاجياته .
�أما يف دف ��اع عزيز �شريف،ع ��ن �شريف ال�شيخ،
ال ��ذي ن�ش ��ر مق ��ا ًال تط ��رق في ��ه �إىل م ��ا قامت به
ال�شرط ��ة يف مديري ��ة املين ��اء يف الب�ص ��رة ،
وا�ضطهاده ��ا لعمال املين ��اء بعنوان ( :ا�ضطهاد
نقاب ��ة عم ��ال امليناء )  ،وع ��ن عبد الل ��ه م�سعود

القرين ��ي الذي ن�ش ��ر مقا ًال عن الث ��ورة العراقية
الكربى ع ��ام  1920بعنوان  (:الث ��ورة املن�سية
)  ،ت�سائ ��ل عزي ��ز �شري ��ف  ،ما ه ��و الق�صد الذي
يق�ص ��د بهم ��ا ن�ش ��ر املقال�ي�ن املذكوري ��ن  ،فمقال
�شري ��ف ال�شي ��خ كان به ��دف الدف ��اع ع ��ن نقابـة
العم ��ال والتنديد مبا قام ��ت به ال�شرطة يف هذه
النقاب ��ة ؛ �أما مق ��ال عبد الله م�سع ��ود القريني ،
ف ��كان هدف ��ه التمجيد لرج ��ال ث ��ورة الع�شرين ،
الذين كان ��ت دما�ؤهم و�أرواحه ��م الطاهرة ثمن ًا
لقي ��ام حكم ًا وطني ًا  ،وخت ��م عزيز �شريف دفاعه
مطالب ًا املحكمة ب�إلغاء التهم وتربئة موكليه .
عل ��ى �أثر دف ��اع عزي ��ز �شريف � ،أع ��ادت املحكمة
احلك ��م مرة ثاني ��ة  ،فق ��ررت الإفراج ع ��ن ناظم
الزه ��اوي  ،وعب ��د الل ��ه م�سع ��ود  ،وتخفي ��ف
العقوب ��ة على مو�سى ال�شي ��خ را�ضي  ،و�شريف
ال�شيخ  ،وتعطيل �صحيف ��ة ال�سيا�سة �إىل �أربعة
�أ�شه ��ر ابت ��دا ًء م ��ن (� 21آب  ،)1946علم� � ًا �أن
العقوبة ال�سابقة كان ��ت تق�ضي بحب�س عبد الله
م�سعود و�شريف ال�شيخ ومو�سى ال�شيخ را�ضي
�شهرين  ،وحب�س ناظم الزهاوي ملدة �شهر واحد
 ،ف�ض�ل ً�ا عن تعطيل �صحيف ��ة ال�سيا�سة ملدة �سنة
واحدة .
عن رسالة  :عزيز شريف ودوره

د .عباس غالم نوري

حال انتهاء الحرب العاملية الثانية
واندحار املحور وظهور الحلفاء
قوة كربى ضمت يف صفوفها
قوى رأساملية وأخرى اشرتاكية
ومع هذه التطورات ظهرت يف
العراق دعوات رصيحة إلرساء
التجربة الدميقراطية وانعاش
النظام الربملاين وذلك عن طريق
إحياء الحياة الحزبية وتضمني
الجسد السيايس للدولة بروح
جديدة وعنارص مثقفة من
الطبقة الوسطى  ،وانيطت بوزارة
توفيق السويدي التي شكلت يف
 23شباط  1946هذه املهام .

و�شرع ��ت الوزارة ح ��ا ًال يف احلث عل ��ى العمل
احلزب ��ي واعتم ��ادهِ يف احلي ��اة الربملاني ��ة يف
الوقت ال ��ذي تبلورت فيه االجتاه ��ات احلزبية
اللربالية النزعة �أو القومية  ،ف�ض ًال عن جماميع
وكت ��ل �أخ ��ذت تدع ��و للحري ��ات الدميقراطي ��ة
وتتبني الأفكار اال�شرتاكية  ،وال�سيما تلك التي
كان ارتباطه ��ا ب� �ـ "جماع ��ة الأه ��ايل" اجلماع ��ة
الت ��ي بد�أ ن�شاطه ��ا ال�سيا�س ��ي واالجتماعي مع
بداية الثالثينات وكان �أبرز هذهِ اجلماعات هي
الت ��ي عرفت بح ��زب (االحتاد الوطن ��ي) بقيادة

عب ��د الفت ��اح �أبراهيم قط ��ب الأه ��ايل ال�سابق .
 ،و�أرتب ��ط به ��م جماع ��ات كان ��ت حم�سوبة على
االح ��زاب الي�ساري ��ة كاحل ��زب ال�شيوع ��ي او
التي ��ار الذي يحمل االفكار املارك�سية ممن رجح
اال�شتغ ��ال العلن ��ي دون ال�س ��ري وتقدم ��ت هذهِ
املجموعة بطل ��ب الت�أ�سي� ��س يف �12آذار 1946
و�ضم ��ت الهيئ ��ة املذك ��ورة ف�ض�ل ً�ا عم ��ا ذكرناه
املحام ��ي جمي ��ل كب ��ة ومو�س ��ى ال�شي ��خ را�ضي
وناظ ��م الزه ��اوي و�آخرون ودفع ��وا مع طلبهم
منهاج احلزب  ،وقد َحر�ص وزير الداخلية �سعد
�صال ��ح عل ��ى تذليل �أي ��ة عقبة �أمام ه ��ذا احلزب
وغ�ي�رهِ م ��ن الأح ��زاب الي�ساري ��ة �أمث ��ال حزب
ال�شع ��ب  ،ف�ض ًال عن �أح ��زاب التحُ �سب مع التيار
الدميقراط ��ي الي�ساري �أمثال ح ��زب اال�ستقالل
واحلزب الوطن ��ي الدميقراطي وحزب الأحرار
 ،ك ��ي اليقال عن ال ��وزارة ب�أنها اج ��ازت احزاب ًا
ميينية دون الي�سارية �أو بالعك�س .
ا�صبح ��ت بتاري ��خ /14ني�س ��ان 1946/جريدة
ال ��ر�أي العام ل�سان حال ح ��زب االحتاد الوطني
وحتم ��ل عب ��ارة ل�سان ح ��زب االحت ��اد الوطني
لغاي ��ة /9حزي ��ران. 1946/وم ��ن مق ��االت
الزه ��اوي يف تل ��ك الف�ت�رة يف جري ��دة ( الر�أي
الع ��ام ) وع ��ن �سيا�سة اجلامع ��ة العربية  ،كتب
الزه ��اوي مق ��ا ًال طالب م ��ن اجلامع ��ة العربية ،
ت�صعي ��د ن�ضاله ��ا �ض ��د اال�ستعم ��ار  ،وازالة كل
مقوم ��ات ال�ضع ��ف واخلل ��ل املوجودي ��ن يف
اجلامع ��ة  ،وان ت�س�ي�ر اىل توحي ��د �سيا�س ��ة
احلكوم ��ات العربي ��ة عل ��ى �أ�س� ��س دميقراطي ��ة
�صحيح ��ة وقواع ��د حترري ��ة متين ��ة وكتب ��ت
اجلريدة اي�ض ًا ع ��ن املفاو�ضات التي جرت بني
م�صر وبريطاني ��ا يف �ضوء تعديل معاهدة عام
 1936بني الطرفني يف هذهِ املدة .
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن تخل ��ي ال�شاع ��ر اجلواهري
ع ��ن جريدت ��ه اىل الهيئ ��ة امل�ؤ�س�س ��ة للح ��زب ،
�س ��ارع احل ��زب املذك ��ور بع ��د مدة وجي ��زة اىل
�إ�ص ��دار جريدة جعلها الناطق ��ة بل�سانه �أ�سماها
«ال�سيا�س ��ة» ث ��م اب ��دل ا�سمه ��ا بع ��د �إغالقها اىل
«�صوت ال�سيا�س ��ة» يف مطلع عام 1946وتوىل
ناظم الزهاوي اال�شراف عليها .
كان احل ��زب راديكالي� � ًا يف دع ��واه وذا نه ��ج

دميقراط ��ي �إ�صالح ��ي ب�صي ��غ متقدم ��ة �شملت
جوان ��ب اال�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي
مب ��ا يخدم تطوي ��ر املجتمع واالرتق ��اء به وفق
�أ�س� ��س ع�صري ��ة ودميقراطي ��ة وجده ��ا كفيل ��ة
به ��ذا الأرتق ��اء  .ويع ��د م ��ن مبادئ ��ه الأ�سا�سية
�أي�ض� � ًا ال�سع ��ي جلم ��ع العنا�ص ��ر الدميقراطية
وتوحيده ��ا يف ح ��زب واحد  ،وه ��ذه الأهداف
املالحظ فيها انه ��ا ت�صب يف امل�صلحة الوطنية
وتعزيزه ��ا وع ��دم نزوعه ��ا نح ��و الي�س ��ار
الدميقراط ��ي �أو الدع ��وة للعن ��ف ل ��ذا ج ��اءت
م�صادق ��ة وزارة الداخلية على ت�أ�سي�س احلزب
يف  2ني�سان . 1946
ُعق� � َد امل�ؤمت ��ر الأول لت�أ�سي� ��س احل ��زب يف 29
ني�سان  1946يف قاعة مدر�سة التفي�ض الأهلية
 ،ف�ألق ��ى «عب ��د الفت ��اح �إبراهي ��م» كلم ��ة الهيئ ��ة
امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي ت�ض ��م كم ��ا هو مذك ��ور حممد
مه ��دي اجلواهري  ،ج ��اء فيها «انن ��ا �سننا�ضل
من ��ذ الي ��وم ن�ض ��ا ًال حزبي� � ًا دميقراطي� � ًا يف
�سبي ��ل االهداف الت ��ي ن�سعى من �أجله ��ا �أفراد ًا
وجماع ��ات  ،ويف مو�ض ��ع �آخ ��ر م ��ن اخلط ��اب
نف�س ��ه جاء في ��ه «�سننا�ضل حتت ل ��واء االحتاد
وح َ�ضر
الوطن ��ي ن�ضا ًال وطني ًا من �أجل العراق َ
امل�ؤمتر �أع�ضاء احلزب الذي يبدو �أن جلهم من
مثقف ��ي الطبقة الو�سطى ومن �صغ ��ار التجار ،
ف�ض�ل� ًا عن م�ل�اكات عمالي ��ة ونقابي ��ة وعدد من
مالك ��ي الأر� ��ض  ،ام ��ا عم ��وم �أع�ض ��اء احلزب
ف ��كان يربو عل ��ى ثالث ��ة الآف ع�ض ��و واجريت
االنتخاب ��ات الأوىل لت�سف ��ر ع ��ن ف ��وز �أع�ض ��اء
اللجن ��ة ال�سيا�سي ��ة للحزب وقد �ضم ��ت ك ًال من
عب ��دا لفتاح �إبراهيم ـ حمم ��د مهدي اجلواهري
ـ عط ��ا البكري ـ �أدوارد قلي ��ان ـ نا�صر الكيالين ـ
عبدالل ��ه م�سعود القريني ـ عزيز عجينة ـ �صالح
بح ��ر العل ��وم ـ مو�سى �صب ��ار ـ مو�س ��ى ال�شيخ
را�ض ��ي ـ حي ��در علي ـ ناظ ��م الزه ��اوي ـ نيازي
فرنكول ـ كاظم الدجيلي.
�شن حزب االحتاد الوطني هجومهِ ال�شديد �ضد
االنتخابات وجاء ذلك على ل�سان املتحدث ب�أ�سم
احلزب «ناظ ��م الزهاوي» الذي �أكد �أن «مقاطعة
االنتخاب ��ات احب ��اط مل�شاري ��ع اال�ستعم ��ار»
فيق ��ول يف البي ��ان ال�ص ��ادر ع ��ن ح ��زب
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ناظم الزهاوي والحياة الحزبية في االربعينيات
االحت ��اد الوطن ��ي حول هذا املو�ض ��وع «اننا مل
نقاطع االنتخابات لأننا نخ�شى الف�شل ونخاف
الهزمي ��ة كم ��ا يزعم ��ون فنعل ��م �أن طريقن ��ا هو
طريق ال�شعب وهو طري ��ق مكافحة اال�ستعمار
وحماربة �أذنابه  ،ل ��ذا اعتربنا خري و�سيلة هي
مقاطعة االنتخابات متام ًا لف�ضح الغاية املبطنة
لف�ش ��ل املخطط ��ات اال�ستعماري ��ة الربيطاني ��ة
م ��ن خالل ه ��ذا املجل� ��س .وقدكلف ق ��ادة حزب
االحت ��اد الوطن ��ي اال�ست ��اذ ناظم الزه ��اوي �أن
يق ��دم ا�ستقالت ��ه م ��ن الوظيفة  ،لك ��ي يعهد اليه
م�س�ؤولي ��ة �أدارة جريدة احل ��زب «الر�أي العام»
�آن ��ذاك ناطقة بل�س ��ان احلزب  ،وجعل ل� � ُه راتب ًا
مق ��دار ُه  40دينار ًا  ،بعدها �أ�صب ��ح مدير �إدارة
جريدة احلزب اجلديدة والر�سمية «ال�سيا�سة»
،
على �أثر ا�ستقالة وزارة نوري ال�سعيد التا�سعة
يف � 11آذار  ، 1947ج ��رت ع ��دة م ��داوالت
وحماوالت وم�ش ��اورات لت�أليف وزارة جديدة
و�أ�سن ��دت ال ��وزارة �أخ�ي�ر ًا اىل �صال ��ح ج�ب�ر ،
ويب ��دو �أن ه ��ذا التكلي ��ف كانَ مث ��ار معار�ض ��ة
كل الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ،ان �ص ��ح التعب�ي�ر ،
الت ��ي كانت ترى ب ��ان الهدف من ه ��ذهِ الوزارة
ورئي�سه ��ا حتقي ��ق ال�سيا�س ��ة اال�ستعماري ��ة
الرامية لبقاء التكتالت اال�ستعمارية التي تربط
الع ��راق بعجلته ومنذ البد ات�سمت �سيا�سة هذهِ
ال ��وزارة بالتع�سف �إذ �صف ��ي احلزب ال�شيوعي
ومداهم ��ة كث�ي�ر م ��ن اوكارهِ واقتي ��اد قيادات ��ه
لالعتقال و�إغالق ال�صح ��ف وال�سيما الي�سارية
منه ��ا ومن ث ��م غلقه ��ا حزبي ال�شع ��ب واالحتاد
الوطن ��ي وجر ر�ؤو�سائه ��ا اىل التحقيق بحجة
تبنيه ��ا املب ��ادىء الهدامة واحلث عل ��ى الثورة
واال�ضطراب ��ات ويف �أث ��ر ذل ��ك كتب ��ت �ص ��وت
ال�سيا�س ��ة مقا ًال بعن ��وان «دوالب الو�ضع ال�شاذ
ي�أتي بوزارة جديدة» اذ �أكدت املقالة �أن ت�شكيل
ك ��ذا وزارة ه ��ي ج ��زء من خط ��ة مدب ��رة تخدم
امل�ستعم ��ر اك�ث�ر م ��ن خدم ��ة املواط ��ن العراقي
وم�صلحة البلد .
ودوره
عن رسالة (محمد مهدي الجواهري
ُ
السياسي في العراق)
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مع ناظم الزهاوي رجل الدولة واالصالح
د  .صادق اطيمش
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وق ��د عرب الكاتب القدير عب ��د املنعم الأع�سم عن ذلك
ب ��كل و�ضوح حينما كت ��ب يف مقدمته لهذا الكتاب "
كيف ميكن لرجل �صاحب مبادئ را�سخة يف احلياة
و�سجل مهني نظيف ومعارف عميقة يف التخطيط
والإقت�ص ��اد وخربة عم ��ل غنية يف بن ��اء الدولة �أن
يوظ ��ف كل ه ��ذه العنا�ص ��ر املهني ��ة والأخالقية يف
خدمة مراحل وانظمة �سيا�سية واجتماعية خمتلفة،
ومتناق�ضة ،ويقدم خربت ��ه خاللها بان�سجام عميق
م ��ع النف� ��س وبحما�سة و�إخال� ��ص متناهيني ،تارك ًا
عل ��ى م�سريتها ب�صم ��ات الفتة .كل ذل ��ك على الرغم
من امل�سافة ال�شا�سعة ب�ي�ن نزعته الفكرية الي�سارية
احلرة وطبيعة هذه الأنظمة التي ات�سمت باملحافظة
والنزع ��ات الإ�ستبدادي ��ة والفردي ��ة والوطني ��ة يف
ادق تو�صيف ��ات جتمعها؟" (مقدم ��ة الكتاب �ص .)9
وانطالق ًا من هذا الواق ��ع الذي ال ي�ستطيع التعامل
مع ��ه ،دون مَيل او انحراف ع ��ن املبادئ� ،سوى ذلك
الإن�س ��ان ال ��ذي مل ي�ضع �سوى الع ��راق ولي�س غري
العراق امام ب�صره وب�صريته ،متجنب ًا كل ما ميكن
ان يُ�ش ��ار �إليه يف عمله كانحياز �إىل حزب او طائفة
او منطق ��ة او قومية ،طبع ناظ ��م الزهاوي م�سريته
الن�ضالي ��ة والوطني ��ة �سوا ًء بني الق ��وى ال�سيا�سية
الت ��ي عمل معها او يف املكات ��ب احلكومية التي قاد
من خالله ��ا م�ؤ�س�س ��ات عراقية مهمة �س ��وا ًء كمدير
ع ��ام له ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات او كمدي ��ر للبن ��ك املرك ��زي
العراقي او كوزير للتجارة يف حكومة اجلمهورية
العراقي ��ة الأوىل .وه ��ذا لعمري عل ��ى النقي�ض مما
ميار�س ��ه �سا�س ��ة الع ��راق الي ��وم الذين ابتل ��ى هذا
الوط ��ن اجلري ��ح وال�شع ��ب املظل ��وم بل�صو�صيتهم
وطائفيته ��م وحما�ص�صاتهم باقت�س ��ام الغنائم على
ح�س ��اب املاليني م ��ن اجلياع واملعوزي ��ن واملهمَلني
م ��ن بنات وابناء ه ��ذا ال�شعب الفق�ي�ر يف اغنى بلد
يف العامل.
وق ��د ا�صب ��ح معروف� � ًا كم ��ا كان ُيق ��ال يف اروق ��ة
احلكوم ��ة “ :عندم ��ا يت ��م تعي�ي�ن الزه ��اوي يف اي

ان معايشة املرحوم ناظم الزهاوي للعهدين املليك والجمهوري واستطاعته يف هذين
العهدين املختلفني ان يجعل من مبادئه الوطنية ،التي كانت موضع تقدير واحرتام قادة
هاذين العهدين ،الهادي الذي يهتدي به يف خدمة وطنه وشعبه بكل ما ميتلكه من قدرات
فكرية وتجارب حياتية وتربية عائلية وعالقات اجتامعية ،دون ان يتبادر إىل القارئ اي شعور
بانحراف هذا الرجل يوماً ما عام يؤمن به من مبادئ وثوابت يف كل حياته ويف مختلف
مامرساته.

من�ص ��ب يه ��رب املرت�ش ��ون “(الكت ��اب � ��ص)166 .
يو�ص ��ف ب ��ه ناظ ��م الزه ��اوي
ه ��ذا بع� ��ض م ��ا كان َ
حينم ��ا �شغل املنا�صب احلكومي ��ة املتعددة والهامة
حي ��ث “ ترك ناظ ��م الزهاوي خالل عمل ��ه يف ادارة
م�ؤ�س�سة ام ��وال القا�صرين ووظيف ��ة املفت�ش العام
امل ��ايل واملدير العام للبنك ال�صناع ��ي واملدير العام
ل ��وزارة الإقت�صاد ب�صمات وا�ضح ��ة على بنية هذه
امل�ؤ�س�س ��ات م ��ن خ�ل�ال الطريق ��ة الت ��ي ا�ستعمله ��ا
يف ت�شغيله ��ا و�إدارته ��ا” ( الكت ��اب � ��ص.)166 .
« الكث�ي�رون م ��ن �شه ��ود تل ��ك الأي ��ام �أجمع ��وا على
ان ناظ ��م الزه ��اوي حقق م ��ا مل ي�ستط ��ع ان يحققه
موظ ��ف كبري عل ��ى ر�أ�س مرف ��ق حكوم ��ي ح�سا�س
يف ح ��ال �إ�صطفاء الكادر النزي ��ه ،و�شاءت النزاهة،
�آن ��ذاك ،ان تتوفر بطبق ��ة الإ�صالحيني والي�ساريني
وذوي امليول الوطنية ،بخالف املوظفني امل�سلكيني
الذي ��ن توارث ��وا املنا�ص ��ب وعاث ��وا فيه ف�س ��اد ًا“ .
( الكت ��اب � ��ص151 .ـ “ )152اي ��ام احل ��رب الثانية

كان ��ت وزارة التموي ��ن تق ��وم با�ست�ي�راد احلب ��وب
وامل� ��ؤن الغذائي ��ة ،وح�ي�ن انته ��ت احل ��رب ا�صب ��ح
هن ��اك لغ ��ط ع ��ن ر�ش ��ى وجت ��اوزات وخمالف ��ات،
فت�أ�س�س ��ت مديري ��ة الأم ��وال امل�ست ��وردة وانتخبت
عدد م ��ن املوظف�ي�ن ،معظمهم م ��ن الي�ساري�ي�ن( “ .
الكتاب � ��ص “ )152 .جلوء ال�سلط ��ات الأمنية �إىل
ت�شدي ��د املراقبة على بناي ��ة املديرية ،وكان ذلك امر
طبيعي مع وجود موظفني يحملون افكار ًا ي�سارية
او �شيوعي ��ة او معار�ضة للحكم ،وي�ؤكد ذلك حارث
الزهاوي بالقول :ان املديرية بقدر ما كانت حتظى
بر�ض ��ى واعتزاز التج ��ار الذين يعت�ب�رون زبائنها
الرئي�س�ي�ن ،ف� ��إن الطبق ��ة اليميني ��ة باحلك ��م كان ��ت
تنظ ��ر له ��ا بع ��دم الإرتي ��اح( ”.الكتاب � ��ص)154 .
مل تك ��ن مديري ��ة الأم ��وال امل�ست ��وردة فق ��ط والتي
تر�أ�سه ��ا ناظ ��م الزه ��اوي وانتخ ��ب موظفيه ��ا م ��ن
الي�ساري�ي�ن لثقت ��ه بنزاهته ��م يف وق ��ت كان ��ت في ��ه
الر�ش ��اوى والقف ��ز عل ��ى القوان�ي�ن قد ب ��د�أت تلعب

لعبته ��ا يف مفا�ص ��ل الدول ��ة العراقي ��ة ،ب ��ل ان
ال�شخ�صي ��ة الوطني ��ة الدميقراطية ناظ ��م الزهاوي
د�أب عل ��ى تنظيم امل�ؤ�س�سات التي ُانيطت به �إدارتها
م ��ن خالل امل�ساهمة الفعال ��ة والنزيهة من املوظفني
الي�ساريني الذين اختارهم ملثل هذه املهمات والذين
مل يخيب ��وا امل ��ه فيهم حيث انه �سب ��ق وان ا�شرتط
على نوري ال�سعيد “ انه م�ستعد لتويل هذا املن�صب
�ش ��رط �إعط ��اءه �صالحي ��ات تعي�ي�ن موظفيه ��ا دون
اعرتا�ض عليهم ،و�سيكون حتت العتاب �إذا ما ظهر
ق�ص ��ور يف عمله ��ا ( ”.الكتاب � ��ص .)153 .وقد ب َّر
الزهاوي بوعده فع�ل� ًا حينما ع ِل َم القا�صي والداين
ان النزاهة والإخال�ص املتفاين يف العمل والعالقة
الطيبة مع املواطنني كانت ال�سمات التي رافقت كل
امل�ؤ�س�س ��ات التي عمل فيها وعلى ادارتها املوظقون
الي�ساريون والذين مل ينجوا من مالحقات اجلهات
الأمنية حتى يف ذلك الوقت الذي كانوا ي�ؤدون فيه
عمله ��م بامان ��ة ووطني ��ة ونزاه ��ة واخال�ص .حتى
ان ناظ ��م الزه ��اوي نف�س ��ه مل ين ��ج م ��ن املالحق ��ات
وحت ��ى الإعتقال من قب ��ل اجهزة الأم ��ن التي كانت
ت�ضم ��ر العداء للي�ساري�ي�ن العراقيني بالرغم من كل
اخلدم ��ات النزيه ��ة التي كان ��وا يقدمونه ��ا للوطن.
م ��اذا ميك ��ن ان ن�ستنتج ��ه م ��ن ه ��ذه احلال ��ة الت ��ي
عا�شه ��ا وطنن ��ا يف املراح ��ل الأوىل م ��ن ت�أ�سي� ��س
الدول ��ة العراقي ��ة احلديثة؟ �إن اه ��م الإ�ستنتاجات،
من وجهة نظ ��ري ،تتعلق ب�إمكاني ��ة تغليب القناعة
املبداي ��ة عل ��ى كافة م ��ا يواجه ��ه املرء م ��ن مغريات
يف حيات ��ه الوظيفي ��ة تريد له التخلي ع ��ن الإلتزام
الوطن ��ي مقابل احل�صول على املناف ��ع ال�شخ�صية.
والظاه ��ر ان م�س�أل ��ة الف�س ��اد امل ��ايل والإداري
وانت�ش ��اره يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة العراقي ��ة رافق
ت�أ�سي� ��س ه ��ذه الدول ��ة ،و�إن اختل ��ف م ��ده وجزره
يف ف�ت�رات خمتلف ��ة م ��ن تاريخه ��ا� .إال ان الظاه ��ر
وامل�ؤك ��د اي�ض ًا ان الي�ساريني كان ��وا �سابق ًا ،كما هم
علي ��ه اليوم ،حملة مب ��ادئ مل ولن ت�سمح لهم بالقفز
عليها مقابل �إغ ��راءات وظيفية ،مهما كان نوع هذه
الإغ ��راءات .وكم ��ا يب ��دو ف� ��إن النزاه ��ة يف العم ��ل
الوظيفي والإ�ستقام ��ة اخللقية والتعامل الإن�ساين
م ��ع املواط ��ن كان ال�صف ��ة املالزم ��ة للي�ساري�ي�ن
الذي ��ن اراد ناظ ��م الزه ��اوي له ��م ان يكون ��وا يف
مقدم ��ة امل�ؤ�س�س�ي�ن للعم ��ل الوظيف ��ي النزي ��ه يف
الدول ��ة العراقية ،وق ��د كان له ذلك فع�ل� ًا ،كما ت�شري
املواق ��ع املختلف ��ة يف هذا ال�سف ��ر التاريخ ��ي القيِّم
ال ��ذي يقدمه لنا الكات ��ب القدير عب ��د املنعم الأع�سم
كوثيق ��ة تاريخي ��ة هام ��ة ت�سج ��ل املراح ��ل الأوىل
وم ��ا بعدها م ��ن تاريخ تا�سي� ��س الدول ��ة العراقية.
يب ��دو ان املث ��ل العراقي القائل “ الطب ��ع البلبدن ما
يغريه غري اجلفن( الكفن)”قد حتقق لدى الي�ساريني
العراقي�ي�ن الذي ��ن اثبت ��وا ،منذ ال ِق ��دم ولي�س اليوم
فق ��ط ،اهليتهم لتب ��و�أ املنا�صب احلكومي ��ة القيادية
كم ��ا اظهروا كذلك م ��دى ما يتمتعون ب ��ه من نزاهة
وابتعاد ع ��ن املغري ��ات املادية بالإ�ضاف ��ة �إىل متيُز
امل�ؤ�س�سات العاملني فيها بربوز العالقات الإن�سانية
بينه ��م وب�ي�ن َم ��ن يتعامل ��ون معهم م ��ن املواطنني.
يب ��دو ان ه ��ذا “ املر� ��ض “ الي�س ��اري مل يك ��ن وليد
اليوم من خالل ما عك�س ��ه ا�صحاب الأيادي البي�ض
يف الع ��راق اجلديد �س ��وا ًء يف املنا�ص ��ب الوزارية
الت ��ي �شغلوه ��ا او يف املقاع ��د الربملاني ��ة او م ��ن
خ�ل�ال قيادتهم لبع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية ،يف
الف�ت�رة الت ��ي ا�صب ��ح التفتي�ش فيها ع ��ن النزيه يف
الدولة العراقية اجلدي ��دة ،دولة الإ�سالم ال�سيا�سي
ومريدي ��ه ،ا�شب ��ه بالتفتي� ��ش عن الإب ��رة يف اكوام
الق�ش.
عن :الحوار المتمدن

عندما نذكر عائلة الزهاوي
نذكر ناظم الزهاوي
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حمدي فؤاد العاني
عندم ��ا نذك ��ر عائل ��ة الزه ��اوي ،الب ��د ان ن�ش�ي�ر بالبن ��ان اىل علماء
الدي ��ن االفا�ضل حمم ��د في�ضي الزهاوي ،وحمم ��د �سعيد الزهاوي.
وعندم ��ا نذك ��ر عائل ��ة الزهاوي الب ��د ان ن�شري بالبن ��ان اىل العالمة
ال�شي ��خ اجم ��د حمم ��د �سعي ��د الزه ��اوي ،ع�ض ��و حمكم ��ة ا�ستئناف
بغداد العراق ،واملحامي الب ��ارع يف الدفاع عن املظلومني وتطبيق
القان ��ون والعدال ��ة وامل�س ��اواة .وعندم ��ا نذكر عائل ��ة الزهاوي يف
ال�شع ��ر واالدب البد ان ن�شري بالبن ��ان اىل الفيل�سوف جميل �صدقي
الزه ��اوي وعندما نذكر عائلة الزهاوي يف الن�ضال من اجل احلرية
والدميقراطية وبناء امل�ؤ�س�س ��ات الد�ستورية البد ان ن�شري بالبنان
اىل ال�شخ�صية الوطني ��ة البارزة على امل�سرح ال�سيا�سي فمنذ بداية
الثالثيني ��ات املنا�ضل (حت ��ى رحيله عام  )1964ناظ ��م عبد اجلليل
الزهاوي.
وناظ ��م الزهاوي ،ترعرع يف كنف هذه العائلة واجتاهاتها الفكرية
والديني ��ة ،ويع ��د (ناظم) م ��ن ال�شخ�صي ��ات املنا�ضلة الب ��ارزة التي
ظه ��رت على امل�سرح ال�سيا�سي يف الثالثينيات ،وكونه مع العنا�صر
ذات االجتاه ��ات الوطني ��ة والديقراطي ��ة جمموعة م ��ن املنا�ضلني،
امث ��اال عب ��د الفت ��اح ابراهي ��م ،وب�ش�ي�ر فرن�سي� ��س وذن ��ون اي ��وب
ومو�سى حبي ��ب ،واللو�س ،وعبد القادر ا�سماعي ��ل وعزيز �شريف،
وحمم ��د حديد ووديع طليا وغريهم وكان ��ت ب�صماته وا�ضحة على
جمل ��ة الع�ص ��ر احلدي ��ث ال�ص ��ادرة ع ��ام  ،1937ومقاالت ��ه املتعددة
واملتنوع ��ة ،كما كان له دور كبري يف ت�شكيل حزب االحتاد الوطني،
بع ��د ان ترك وظيفته للتفرغ للن�ضال م ��ن اجل ار�ساء دعائم احلرية
والدميقراطي ��ة والدف ��اع ع ��ن حقوق ال�شع ��ب العراق ��ي يف احلرية
واال�ستق�ل�ال وال�سي ��ادة الوطني ��ة واي�ض ��ا الب ��د من ذك ��ر �صحيفته
امل�سم ��ات (ال�سيا�س ��ة) ال�ص ��ادرة ع ��ام  1947 – 1946وم�ساه ��ة
العنا�صر الوطني ��ة البارزة يف رفدها باملق ��االت ال�سيا�سية البحتة،
امثال عبد الفتاح ابراهي ��م ومو�سى ال�شيخ را�ضي و�شريف ال�شيخ
وموق ��ف اجلريدة لن�صرة ا�ضراب عم ��ال كاورباغي يف كركوك عام
 1946وادان ��ة املجزرة الدموية الت ��ي راح �ضحيتها  14عامال .كما
ال نن�س ��ى موقف ال�شي ��خ اجمد الزهاوي للدفاع ع ��ن ناظم الزهاوي
يف املحكم ��ة وتربئة ذمته رغم التباين الفكري بينهما .كما ال نن�سى
م�س�ؤوليت ��ه الوطني ��ة بعد ثورة  14متوز عندم ��ا كان مديرا ملديرية
اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر العامة ،وحماف ��ظ البنك املرك ��زي وبالتايل
ا�ستيزارة يف حكومة عبد الكرمي قا�سم من عام  1960حتى انقالب
� 8شب ��اط اال�سود .تراث طويل يف الن�ض ��ال من اجل حقوق ال�شعب
العراقي يف احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
حتية عطرة لذكرى هذا املنا�ضل الوطني البارز وحتية ملن اجنبه.
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ناظم الزهاوي ..شخصية فكرية
وسياسية وادرية ناجحة
زهير كاظم عبود

ميك ��ن ان نتم�سك بالنتيجة الت ��ي �سجلها ناظم الزهاوي
خ�ل�ال �سريت ��ه النا�صع ��ة يف النزاه ��ة والوق ��وف م ��ع
الق ��وى الدميقراطية �سل ��وكا ونهجا وعقي ��دة  ،ليعك�س
ذل ��ك يف جتربت ��ه العملي ��ة �س ��واء يف املراك ��ز الوظيفية
الت ��ي تنق ��ل به ��ا  ،او يف مواقف ��ه ال�سيا�سي ��ة م ��ع حزب
االحتاد الوطن ��ي والذي كان اح ��د م�ؤ�س�سيه  ،والتزامه
ب�سيا�سة الإ�صالح منهج ��ا  ،ودخوله يف معرتك املعارك
ال�سيا�سي ��ة �ضد احلكوم ��ات املتعاقبة الت ��ي كان الف�ساد
ومع ��اداة الفك ��ر الدميقراط ��ي قا�سمها امل�ش�ت�رك  ،يتبني
ذلك من خ�ل�ال كتاباته وميول ��ه وحماكماته بعد القب�ض
علي ��ه  ،وموقف ��ه من جماع ��ة الأهايل  ،وقبل ه ��ذا الدعم
ال ��ذي تلق ��اه م ��ن ال�شخ�صية الوطني ��ة والديني ��ة جعفر
اب ��و التم ��ن ليك ��ون مع ع ��دد من رج ��االت الع ��راق نواة
اال�ص�ل�اح والدميقراطي ��ة وم�ساندة االح ��زاب الوطنية
الفاعل ��ة يف ال�ساح ��ة العراقي ��ة  ،بل ولعل ��ه كان من بني
املثقف�ي�ن القالئل الذي ��ن ات�صلوا بحركة الفك ��ر العاملي .
يق ��ول الأع�سم يف مقدمة كتابة ع ��ن ناظم الزهاوي ((�أن
ناظ ��م عب ��د اجللي ��ل الزه ��اوي مل يك ��ن واعظ ��ا �أخالقيا
للإ�ص�ل�اح� ،أو منتفع ��ا من وراء الدعوة �ألي ��ه  ،فقد جعل

م ��ن ه ��ذا املب ��د�أ ق�ضي ��ة حياتي ��ة ومف ��ردة تطبيقي ��ة يف
ن�شاط ��ه الوظيف ��ي وال�سلوك ��ي واالجتماع ��ي  ،وحم ��ل
مع ��ه اىل جتربت ��ه يف العم ��ل ال�سيا�س ��ي املنظ ��م يف
�إط ��ار حزب االحت ��اد الوطن ��ي  ،كما �أن ��ه مل يتوقف عند
الت�أ�صي ��ل احلرك ��ي لفك ��ر الإ�ص�ل�اح � ،إذ ميك ��ن اعتب ��ار
حما�سته ال�شدي ��دة لتوحيد �أحزاب و�أطي ��اف الفعاليات
الدميقراطي ��ة واللربالية  ،غ�ي�ر املارك�سية  ،يف حزب �أو
تنظيم واح ��د � ،ضمانة لإ�صالح الدولة ومكافحة الف�ساد
والتخل ��ف والعل ��ل الإداري ��ة وال�سيا�سي ��ة يف املجتم ��ع
العراقي ))  ،وهو بذلك يب�سط منهجية الزهاوي  ،وندرك
مع ��ه كم نح ��ن اليوم بحاج ��ة ملثل ه ��ذا املنه ��ج الفاعل .
ويتمت ��ع الزهاوي ب�شخ�صية فكري ��ة و�سيا�سية و�إدارية
ناجح ��ة ومرموقة  ،الت�صق ف�ت�رة غري ق�صرية مع رفاقه
كل من عبد الفتاح �إبراهيم وال�شهيد عبد الرحيم �شريف
وعزيز �شريف وعبد الوهاب حممود وحممد حديد  ،حتى
ميك ��ن ان نعد الزه ��اوي واحدا من ابن ��اء اجليل الثاين
ابناء الدولة العراقية الأوائل � ،سواء منها ما يتعلق يف
جم ��ال �إدارة الدولة املبني على قاع ��دة النزاهة والغرية
واحلر� ��ص عل ��ى امل ��ال العام  ،واعتم ��اد ال�سب ��ل العلمية
واملهني ��ة يف تطبيق امل�س ��ارات الإدارية والقانونية � ،أو
م ��ا يتعلق بتقدمي املعارف ذات ال�صل ��ة مب�شكالت البناء
وتر�ص�ي�ن �أ�س� ��س القواع ��د الع�صرية يف بن ��اء الدولة .
ولعل تنقل الزهاوي بني الوظائف احلكومية وممار�سة
العم ��ل احلر يف املحاماة ك�شف لن ��ا �صفحات من �سريته
ومواقف ��ه الإن�ساني ��ة  ،وم ��ع ان ��ه �أدار تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات

بكف ��اءة ونزاهة عالي ��ة امل�ستوى  ،ف�أن ��ه مل يت�أثر باملركز
الوظيف ��ي �أو مل يك ��ن يخ�ش ��ى رج ��االت احلك ��م  ،فق ��د
ا�ستقط ��ب �شخ�صي ��ات ي�ساري ��ة معروف ��ة  ،وا�ستقب ��ل
اع ��داد م ��ن املف�صول�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن ليعي ��د توظيفه ��م ،
مم ��ا جع ��ل االدارات الت ��ي تر�أ�سه ��ا ناجح ��ة ومتميزة .
وم ��ن يطال ��ع كتابات ناظ ��م الزهاوي يدرك تل ��ك النزعة
الي�ساري ��ة واال�شرتاكي ��ة واملعار�ض ��ة الإ�صالحي ��ة
والتناغ ��م احلا�صل املن�سجم مع �أف ��كار وقيادات احلزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي  ،دون �أن يرتب ��ط باحل ��زب  ،ومل
تعيق ��ه م�شاغ ��ل الوظيف ��ة العامة ع ��ن متابع ��ة جمريات
الأم ��ور والتوا�ص ��ل م ��ع رم ��وز املعار�ض ��ة واال�صالح ،
ولعل مواق ��ف الزهاوي مع ال�شخ�صي ��ات الي�سارية تنم
ع ��ن �شجاع ��ة  ،وحقق م ��امل يحقق ��ه اي موظف كبري يف
مرفق ح�سا�س يف جم ��ال ا�صطفاء الكادر النزيه املتمثل
بطبق ��ة اال�صالحي�ي�ن والي�ساري�ي�ن وال�شيوعيني امثال
الفن ��ان ن ��وري ال ��راوي وب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب ور�شيد
يا�س�ي�ن وكاظ ��م ال�سم ��اوي وعام ��ر عبدالل ��ه وخال� ��ص
حم ��ي الدين وزكي عبد الوه ��اب وجنيب املانع وحممد
�ش ��رارة وابراهي ��م اليتي ��م وطلع ��ت ال�شيب ��اين وعب ��د
اللطي ��ف ال�ش ��واف و�شك ��ري �صالح زكي وعب ��د اجلبار
وهب ��ي ( ابو �سعيد ) وغريه ��م العديد من تلك اال�سماء .
مث ��ل العراق يف العديد م ��ن املحافل الدولي ��ة  ،كما �أدار
م�ؤ�س�سة �أموال القا�صرين التي حتولت اىل دائرة رعاية
القا�صري ��ن ووظيفة املفت�ش العام املايل للبنك ال�صناعي
واملدي ��ر العام ملجل� ��س احلب ��وب واملدير الع ��ام لوزارة

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
ال����م����دى ل��ل�إع��ل�ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

االقت�ص ��اد وع�ض ��و جمل� ��س ادارة �شرك ��ة نف ��ط العراق
وممثله ��ا يف اململك ��ة املتحدة مدافعا ع ��ن حقوق العراق
 ،بالإ�ضاف ��ة اىل تكليف ��ه بع ��د قي ��ام اجلمهوري ��ة االوىل
ب� ��إدارة �شرك ��ة الزي ��وت النباتي ��ة خلف ��ا للراح ��ل حممد
حدي ��د الذي ع�ي�ن وزيرا للمالي ��ة  ،وكانت ه ��ذه ال�شركة
العقل املدبر لأن�شائها  ،ثم مديرا عاما ملديرية اال�سترياد
 ،وبع ��د ه ��ذا لإدارة البن ��ك املركزي حي ��ث كان له الدور
املتمي ��ز يف خروج العراق من املنطقة الأ�سرتلينية ويف
�إنهاء جتميد الأر�ص ��دة العراقية يف البنوك الربيطانية
 ،حت ��ى حل ��ول ع ��ام  1960ليح ��ل وزي ��را للتج ��ارة.
بع ��د انق�ل�اب �شب ��اط  1963كان الزه ��اوي يف لن ��دن
يعال ��ج زوجت ��ه فبقي فيها  ،ويف بل ��د م�ضطرب ال يجعل
للطاق ��ات والكف ��اءات مكان ��ا  ،ويطارد املبدع�ي�ن والذين
حتلوا باملواقف الإن�سانية والوطنية  ،ويحجز اموالهم
ومين ��ع �سفرهم مل يكن هناك مكانا في ��ه لناظم الزهاوي
 ،وملكانت ��ه العلمي ��ة وجتربت ��ه وجناحات ��ه املرموق ��ة
ا�ستدعت ��ه ال�سعودية من لندن لين�شئ لهم البنك املركزي
 ،وخ�ل�ال عمل ��ه يف ال�ساد�س من ت�شري ��ن الثاين 1964
رح ��ل الزهاوي بعيدا عن بالده ممتلئا باحل�سرة  ،ومما
زاد العراقيني عموما واهله حزنا �أن يرف�ض عبد ال�سالم
ع ��ارف رئي�س اجلمهورية �آنذاك ا�ستقبال جثمانه ليدفن
يف ت ��راب اهل ��ه  ،مبا عرف عن عبد ال�س�ل�ام من �أمرا�ض
و�أحق ��اد وطائفية دفين ��ة احرتقت مع ��ه  ،فدفنته العائلة
يف مقاب ��ر مدينة الريا� ��ض ككل العراقيني املدفونني يف
الغربة .

