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 8691 -8113 الشيخ أمجد الزهاوي
 اإلسالميدراسة في فكره السياسي 

 
 خليل العالف إبراهيم د. ا.

 جامعة الموصل –التاريخ الحديث  أستاذ
 

 مستخلص البحث
 اإلسىالميةهىو أحىد مسسسىي الحركىة  ،يختلف اثنان على  ان الشىيخ أمجىد الزهىاوي ال

نمىا ،عويولىم يكىن نشىامق مرت ىرا على  الجانى  الىد .في العىرا  اتسى   ليشىمل جوانى   وا 
لىىكلف ف ىىو يعىىد مىىن  ..واإلسىىالميعمليىىة مىىن الحيىىام العامىىة فىىي العىىرا  والعىىالمين العربىىي 

ويمثىل حلرىة م مىة مىن حلرىات حالىة الن ىوث الحىديث  التىي  واإل ىال،،رجاالت التنوير 
لسىيد وا ،األفغىانيالررن التاس  عشر م  مج ودات السىيد جمىال الىدين  أواخرابتدأت منك 

 .يلوسآلوالشيخ محمد عبده والشيخ محمود شكري ا ،عبدالرحمن الكواكبي
 ،ومكونىىىات ثرافتىىىق ،وتحىىىدثوا عىىىن سىىىيرتق الكاتيىىىة والعلميىىىة ،كتىىى  عنىىىق كثيىىىرون

لكىىن فكىىره  .وشىىيوخق، ومواه ىىق السياسىىية فىىي فتىىرات مختل ىىة مىىن تىىاريخ العىىرا  الرريىى 
فيمىا كتبىق الشىيخ كىاظم   جىده متنىاثرا  وهىد ن ،باألهميىة لم يحظ كثيىرا   اإلسالميالسياسي 

امجد بن محمد سعيد الزهىاوي فريىق العىراهيين  اإلمام احمد نا ر المشايخي في كتابق: "
 " ومىىىىىىا كتبىىىىىىق الشىىىىىىيخ محمىىىىىىد محمىىىىىىود ال ىىىىىىواف فىىىىىىي كتابىىىىىىق: اإلسىىىىىىالميوالعىىىىىىالم 

" ومىىا كتبىىق  العالمىىة المجاهىىد الشىىيخ أمجىىد الزهىىاوي شىىيخ علمىىاص العىىرا  المعا ىىرين "
للىدكتوراه الموسىومة: الشىيخ  أمروحتقور مجول محمد محمود جاسم العكيدي في الدكت

التي تشرفت بترأس لجنة مناهشىت ا فىي  ،:دراسة تاريخية " 8691-8113أمجد الزهاوي 
وغيىىرهم مىىن الكتىىا  والبىىاحثين والمىىسرخين  4002كليىىة التربيىىة بجامعىىة المو ىىل سىىنة 

 .وتتلمكوا عل  يديق ،روه في رحالتقوأحتكوا بق وراف ،وخا ة ممن عرفوه عن كث 
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ان ممااا يجاا  ان  عكااد يلياال اااخ مجااال اساات ال ركااا ز اكاار  السياسااخ 
هااو ان صاا اتل وش صاايتل  الكاريزميااة الملعمااة وقايعتاال وياقاتاال  اإلسااامخ

كما ان سلوكل  .مع ال اس كان لعا اثر كاير اخ استجااة ال اس لل والتأثر ال
والمسااااا ل ال قعيااااة  االقضاااااياااااخ حاااال  أساااالوالو  اآل اااارينوقاااارا تعاملاااال مااااع 

والحياتيااة ايتمااد الجوا اا  العمليااة التااخ  ا سااجمت ا سااجاما هارمو يااا مت اسااقا 
ن الرجااال لااام يكااان م ك  اااا يلااا    سااال إوااااوا هاااذا وذا  اااا .وآرا ااالماااع كامااال 

 اقتحاميااا يقااول مااا يتعياا  ماان ركااو  الم اااقر يااعثر السااامة ااال كااان رجاااا 
يعسااس الجمعيااات ويقاااال ذوي  ..قااا الااذي ياارا  ضاارورياياارا  حقااا ويت ااذ المو 

ويسااار ويعقاد الصاداقات  ماع ذوي ال كار  إق ايعمالسلقة ويحاورهم ويحاول 
االشاااا  واقاادراتعم  إيما االكااان ماان مرتكاازات اكاار   .والجعاااد امااا ي  ااع ال اااس

وقااد يااد  .يااألوا جعاادا اااخ اساات عاو هممعاام وتشااجيععم يلاا  العماال اكااان ا
التعليم والتراية وتغيير الم اهج كلما اقتضات الحاجاة مساألة وق ياة ااهتمام ا
كان يرى   سل يل  مسااة واحاد  مان  أل لحز  معين  إل لم ي تم  .وشريية

وان يااا  يلياال الاااعو ا اال كااان  واإلسااامكاال ماان يعماال ماان اجاال الااوقن 
 كااان وا  ماااكرديااا لك اال لاام يعيااد الحركااة السياسااية الكرديااة اشااكل واضاا  واااين 

يعمل مان  أنوهم من يج   أهلليرى ان كل مكو ات العراا ااجتمايية هم 
ا تشار ااخ  اإلساامخومماا يساجل ااخ هاذا المجاال ان اكار  السياساخ  .اجلعام

الم اااااقا العرايااااة مثلمااااا ا تشاااار اااااخ الم اااااقا الكرديااااة وهااااذا هااااو ساااار حاااا  
 اإلسااامويمااا كااان يتحسااس ال قاار يلاا   .العااراقيين لاال جميعااا وتاجاايلعم لاال

ي اااري اكاال شااجاية ويت ااذ الموقااا المقلااو  ويااادأ  اإلسااامخويلاا  التوجاال 
ااااخ ااتصاااال ااااالقوى والمراجاااع ال قعياااة السااا ية والشااايعية ااااخ شااامال العاااراا 

   .وشرقل وغرال وج وال لتكوين موقا قوي وموحد
الااديو   إيااامقااال ي اال الشاايخ المستشااار ياااداي العقياال اااخ كتاااال   ماان 

ماان القاارن  األراعي اااتوقااد يرااال جياادا م ااذ  ،المعاصاار    ةاإلساااميوالحركااة 
شااجايا اااخ قولااة كلمااة    ،رحماال اي ،الماضااخ ان الشاايخ امجااد الزهاااوي كااان
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جام التواضاع  ،اسايق المهعار ،يمياا ال قال ،ساديد الارأي ،راج  العقال ،الحا
 ،كماااا وجااادتا ايااال الصااا ا  ااااخ الاااذهن .ماااع الصاااغير والكايااار والغ اااخ وال قيااار

 وال ارو  يلا  حاد ساوا  األصاولوالعلم الغزير المتداا اخ  ،اخ الوجلوال ور 

   حسن الا ا اخ وص ل ي دما التقا   اإلماممن هذا القايل قال    وال  ش . 
وجل  إل ت هر  أنأردت  إذا -م اقاا صعر  الدكتور سعيد رمضان -ا خ يا

  وجاااال الشاااايخ امجااااد الزهاااااوي، إلاااا اااااأ هر  رجاااال ماااان صااااحااة رسااااول اي 
استمع إل  حديثل، اإ ل يحر  ساواكن ال  اوس، وياعاث العماة ايعاا، وياداععا و 

  .  وحيثما كان ، حو ال ير حيثما ُوجد
الي  حسن السامرا خ وهو من يمل معل  اقد ت اول اخ مقاال  األستاذأما 

 شااار  اع اااوان   الشااايخ امجاااد الزهااااوي ودور  ااااخ  عضاااة الشااااا  المسااالم ااااخ 
تعرااات يلاا  الشاايخ اتاال مااع الشاايخ الزهاااوي  قااا ا   العااراا  اعضااا ماان ذكري

م ااااخ جمعياااة األ اااو  اإلساااامية 0591 سااا ة وأ اااا قالااا  ااااخ الجامعاااة ،أمجاااد
ولااساااال المتواضااااع واكاااار   ،وشاااادت خ وأيجات ااااخ كثيااااراا ش صاااايتل المتواضااااعة

 . المتقدم يل  أقرا ل من المشايخ
خ أمجد كاان الشيوكت  الشيخ يلخ الق قاوي ين الشيخ الزهاوي يقول   

مان صاحاتل اوا اد  واسات دتا  ،وا  اخ ا أيارا مان العلماا  مثلال ،اركة العصر
.. لقاخ وت كياري. كاان الشايخ أمجاد ك ازاا م ااو اا اكشا ل الصاواا.كثير  اخ  ا 

ا ، كان كتاااا يهيماا م قوقاا ا يعرال ال ااس را اقاعال و شار  الصاواا ويا
إلياال وقالمااا د ل ااا يلاا  ملااو   والجااا  ا يلت اات ،ااال ال اااس. المااال ا ياالياال

  .... وأمرا  اكا وا يقدمو ل ويمدحو ل اا يستعويل المدح وا يعثر ايل التقديم
وكااان م تيااا للعااراا وماان شاايوز الشاايخ الزهاااوي  ،أمااا الشاايخ قاساام القيسااخ
 ،واألصاااولك ت تركااات لااا  ال قااال ، ياااا شااايخ أمجاااد   سااال ا اقاااال مااار  قاااا ا 

ولاام أكاان أهان ا اال يمك اا  ان ت اقشا خ اااخ يلااوم  ،القياااد  ايعماا إلياا وسالمتا 
 ،أيضااااا مضاااقر ان أسااالم لااا  اعاااذ  المعماااة  اآلنولك  اااخ  ،العراياااة والااغاااة
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اأ ت يا أمجد شي خ وشيخ العراقيين جميعا اخ الم قول والمعقول واخ سا ر 
 .ولكن أست تي !!  ،ولن أجادل  اعد اليوم ،العلوم

ا اال  إا ،الزراييااة األرو مات ماان الاادو  آااومااع ا اال كااان غ يااا ويملاا  
قال ي ل الشيخ ياداي الق قاوي ا ل كان مثاا  متواضعاا  ،اسيقاا  إ سا اا كان 

والصااة اخ الحاا، وكاان ااوا الشااعات، ، واألما ة ،وال زاهة ،والور  ،عّ ةلل
 ،كان صريحاا جداا، ا يعارا المداه اةكما   .... وا ي ش  اخ اي لومة ا م

ويكر  تقليد اإلار ج، لك ل يقرأ ما يصال إليال مان كتااعم، وياروي  مجاملة.وا ال
 . وهااذا دلياال واضاا  يلاا  ا اال كااان م  تحااا يلاا  كاال اكاار ال ااااع ماان أقااوالعم

 أوأيااة اتااوى  إصاادارجديااد ورأي جديااد ي يااد اااخ اعماال للحيااا  ومسااايدتل ي ااد 
   .رأي معين

امجد الزهاوي  لقت  التخ كان يتمتع اعا الشيخ اإل سا يةهذ  ال صا ل 
يلاا  التااأثير اااخ ال اااس،  اااألتا حولاال جمااع  قااادراا  سياسااياا  إسااامياا  م اال قا ااداا 

 .ولرأياال الااذي ياادلخ ااال تااأثيراا  ،وكااان لكلمتاال التااخ يقولعااا صاادى واسااعا ،كاياار
حز  معين أو جعة أو حركاة سياساية  إل ومما يزز قيادتل ا ل لم يكن ي تم 

الج اااو  ومااان  إلااا ل العاااراقيين مااان الشااامال كاااان يعاااد   سااال لكااا وا  ماااامحااادد  
يعمال ماع كال مان   .. كان يحا  الكال، ويعمال ماع الكال .الغر  إل الشرا 
وماااع كااال  ،ماااع كااال ال ااااسيساااعم ي  اااع المسااالمين وكاااان  أو  اإلساااامي ااادم  

 .اإلسامخ ي الجعات إل جاز العمل ال ير 
 ادي خ لسات مغ ااا حتا  ي   وقد  قل ي ل الشايخ احماد حسان القال قولال 

 اإل ااوانجمايااة    إلاا لاام ي ااتم  . أ ااا ايماال مااع كاال ماان يعماال ل سااام. .أحااد
قاال هعاور حاركتعم ااخ  اإلسااموكاان يارى اأ ال يعمال مان اجال  ،  المسلمين

وقاد أجاا  مار  يلا  ساعال يتعلاا ارأياال  .العاراا لك ال أيادهم وااار   شااقاتعم
علمااون ا اي، يا هاام جمايااة ماان  ياار   لاا  المساالمين اقااال  اإل ااواناجمايااة 

 . دااعون ياان الشااريعة الغاارا ، ويسااعون اااخ تكثياار أمثااالعمال اااس ال ياار، وُياا
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لك اال كااان يعتاارو يلاا  اعااو سياساااتعم  اااخ مصاار وياارى اااأ عم يتعجلااون 
    ..السلقة إل الوصول 

وللتاااادليل يلاااا  مكا تاااال العلميااااة وال قعيااااة ان المرجااااع الشاااايعخ الكاياااار اااااخ 
اي السايد محساان الحكاايم وكاان يلاا  صاالة  يااةآالساتي ات ماان القارن الماضااخ 

لاو ضاايا ،  إ ل أاو ح ي ة العصر، وأن اقل أاخ ح ي ة وأصاولل ال قال ي ل 
  . ألماهما الزهاوي ين هعر قل 

وذكاااااع  الم ققااااع  ،يلماااال الغزياااار  تكماااان اااااخالزهاااااوي  ان يهمااااة الشاااايخ 
 ،الااد يا وياادم اهتماماال از اارا ،وورياال ،وزهااد  ،يزوااال ياان الااد ياو  ،ال هياار
رادتل   .وجل اي اخ كل ما يقول وي عل  وا 

واعاااااام  ،وااقتاااااارا  ماااااان ال اااااااس ،ان التواضااااااع ،رحماااااال اي ،كااااااان يعاااااارا
مان  ..قلاواعم إلا للوصاول  األمثالااخ حلعاا هاو القرياا  واإلساعام ،مشاكلعم

كماااا قاااال الشااايخ الااادكتور اشاااار  -ه ااا  ااارا  كثيااار ااتصاااال اال ااااس حتااا  ا اال
اي يرك  سيارات ال قل العام الكايار  مان ايتال ااخ أول كان رحمل   -ال يضخ

يل  قدميال مان  األيهمية إل  مدرستل اخ قل  اغداد، ويققع المسااة ماشياا 
 اا  المعهم حت  المدرسة ادون أن يرااقل أحد أو يسير أحدا معل أو  ل ل .

الهامااااااات  وأصااااااحا  ،كااااااان الشاااااايخ الزهاااااااوي مرجعااااااا لااااااذوي الحاجااااااات
يقضااخ حاجاااتعم ويحاال مشاااكلعم ويتوسااق لاادى  ..ن ال اااسوالمستضااع ين ماا

ولم يكن احدا يرد  لما كان لل من  ،القرار من اجل ذل  وأصحا المسعولين 
  .معااة أو كاريزما اخ   وسعم ولعهيم احترامعم وتقديرهم لل

ومماااا ياااذكر ااااخ هاااذا الصااادد ا ااال التقااا  الااازييم يااااد الكاااريم قاسااام ر ااايس 
وسقوق ال هام  0591تموز  01لقوات المسلحة اعد ثور  الوزرا  والقا د العام ل
معا ا  ال ااس ومهاالمعم و صاحل اوجاو  ااساتجااة  إليلالملكخ مرتين و قل 

 أ قاااا م اواااال مااان الت ااااا الشااايوييين حولااال وارتكاااااعم  إليااالكماااا  قااال  .لعاااا
،  وال كار اإلساامخو قايا احا معارضايعم و اصاة مان ذوي ال كار الادي خ 

ولما لم ي عل الزييم شي ا  سا جعاود  ماع المرجعياة الشايعية  ،راخالقومخ الع
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ذلاااا  أحااااد  إلاااا  أشاااااراي الساااايد محساااان الحكاااايم وقااااد  آيااااةالتااااخ كااااان يمثلعااااا 
 0591وهااااو الساااايد الااااي  حساااان السااااامرا خ الااااذي شااااغل ساااا ة  ،إلياااالالمقااااراين 

 01سقوق الحكام الملكاخ ااخ اقولل   اعد  اإلسامخم ص  سكرتارية الحز  
مااااارت هاااااروا صاااااعاة ااااااخ العاااااراا و اصاااااة أياااااام الماااااد  0591 سااااا ةتماااااوز 

وكااان رأي الشاايخ أمجااد ضاارور  التعاااون مااع المرجعيااة اااخ ال جااا  ،الشايويخ
وااااخ يااااد   ،ويلااا  رأساااعا ساااماحة السااايد محسااان الحكاااايم. قلااا  م اااا الشااايخ

م اسااااات أن  اااذه  إلااا  ال جاااا ماااع رساااالة م ااال إلااا  السااايد محسااان الحكااايم 
يقااااا ،للتعااااون والتقااااول يلااا  المقدساااات وقاااد ذها اااا إلااا  ، شااايويخالماااد ال وا 

 ،الااااادريال جااااا يااااد  ماااارات والواااااد يتااااألا ماااان المرحااااوم الشاااايخ يااااادالعزيز 
 إااااااراهيمواألساااااتاذ  ،والااااادكتور  عماااااان الساااااامرا خ ،واألساااااتاذ  ورالااااادين الاااااوايه

ساااتقال اح ااااو  االغاااة ااااخ وأ اااا مععااام وك اااا  ُ  خوالشااااير ولياااد األيهمااا ،المااادرس
صقا يل  قول القريا أا اا  ال جاا وهام يرحااون ا اا يلا  ال جا. وكان ي

قااول القريااا إلاا  أن  صااال إلاا  اياات الساايد الحكااايم ايسااتقال ا اترحااا  شاااديد 
ويااذكر الشاايخ أمجااد الزهاااوي ويصاا ل اااأيهم األوصاااا ويقااول مرحااااا اكاام وأ ااا 

 . يل  استعداد للتعاون ايما ي  ع الد ا العزيز
ذها  الوااد إلا  ال جاا سيد ققا   ماإيداوي دما صدر الحكم اخ مصر 

وقااد  ،   حاان  عاارا واجا اااللوااادوقااال الحكاايم  سااماحة الساايد محساان ل واسااتقا
يادال اصاار وقلات لاال ايعاا إن يلمااا  الاار يس جماال أرسالت رساالة إلاا  السايد 

قااااعاادموا وقالاتاال اااالع و كرمااوا ا أن يا المساالمين يجاا  أن يا  سااراح ساايد  وا 
 . راا من سماحة السيد محسن الحكيمقق . وكان هذا موق اا مشكو 

م 0595سا ة وكان أكار تعاون إيجاااخ ااين ال جاا واأليهمياة ااخ  عاياة 
كاااراا  ااااخ إحااادى الم اسااااات الدي ياااة وراماااا   حي ماااا يقاااد احت اااال كايااار ااااخ

كااااارم اي وجعااااال اجعز اااااا أرااااااع سااااايارات مااااان شااااااا   استشاااااعاد اإلماااااام يلاااااخ
ومعاااال الشاااايخ يااااادالعزيز الااااادري.  ،األيهميااااة اقياااااد  الشاااايخ أمجااااد الزهاااااوي

الشاايخ يااادالعزيز  ألقاا قال ا اسااتقاال يهيماااا، ثاام واسااتا  ،ووصاال ا إلاا  كااراا 
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هااذا الح اال  تاااخ هااذا الح اال وقااد حضاار الزهاااوي الااادري كلمااة الشاايخ أمجااد 
واود من جميع م اقا العراا من شمالل إل  ج وال. وكاان العادا السياساخ 

)ا شرقية وا غراية التساقق الشايويية(   يرمن هذا اللقا  أن  قرح شعار كا
إذ أن الماااد الشااايويخ ااااخ العاااراا كاااان ااااخ أوجااال ااااخ هاااذا الوقااات. اا قلقااات 
الجماهير من كراا  إل  جميع م اقا العراا اعتاا واحد وهدا واحد وهو 

الحاااز  الشااايويخ اعاااد هاااذا الياااوم  إساااقاقالحاااز  الشااايويخ واعااااا تااام  إساااقاق
ن أساااو  اتاار  ااااخ تاري ااال السياسااخ وهاااو سااايقر  المشااعود وت لااال العااراا مااا

 اآلنويقي اا ان هاذ  المواقاا تحادو ا ال وض  واإللحااد يلا  الشاار  العراقاخ. 
سااقاقالتوحااد  إلاا  حيااا  الااروح اإليجاايااة اوحااد  العااراا ال قااا   وا  القااا  خ وا 

ممثلال االشاايخ أمجااد الزهاااوي والساايد محسان الحكاايم والرمااوز الوق يااة العراقيااة 
يلا  يار   للوصاخومن قاال ذلا  تصادى الشايخ الزهااوي  التاريخ.يل  مر 
ما اساااتحوذ يلااا  ارو ليعاااودي دي ااا 0591 -0515ياداالااال  األميااارالعاااراا 
كااااهم احماااد المشااااي خ  األساااتاذاأصااادر الشااايخ الزهااااوي كماااا ياااروي  ،يراقاااخ

لليعااودي وقاال قولتاال  األرو اإيااد لمجلااس التميياز   قارار  ي ادما كااان ر يسااا 
 .  ولكن يعم خ رضا  ر  الوصخ ،ايعم خ رضا  الوصخ    الشعير 

كمااا يقااول  0591 -0591 األسااااكااان الملاا  ايصاال الثااا خ ملاا  العااراا 
يحتاارم الشاايخ امجااد الزهاااوي الااذي اتصاال ااال هات يااا  ،يوسااا العهاام األسااتاذ

وايتقال الشرقة لجمعا من الشاا  المشتركين اخ  0599ااان ا ت اضة  س ة 
 -ال ر ساااااخ -معيااااد  لمصاااار اااااااان العاااادوان الثاثااااخ الاريقااااا خالتهاااااهرات ال

أي شاااا  يرياااد  قاااال الملااا  للشااايخ الزهااااوي  ..0599يليعاااا سااا ة  اإلسااارا يلخ
 ..أواد ااا. .ولاادي كلعاام يااا شااي  ا ان  ا ااره ي االج كااان جااوا  الشاايخ الزهاااوي  

وقااااوميين  إساااااميينياااان الشاااااا  جميعااااا  اإلاااااراه  ويااااتم  اي يرضاااا  يلياااا 
  .من المل  للشيخ الجليل إكراماا يين وماركس

أيلااام أهااال العصااار يلااا   -دون ماالغاااة - عااام كاااان الشااايخ امجاااد الزهااااوي
مسااتوى العااالم كلاال اااخ يلااوم الشااريعة والقااا ون والتاااريخ اإلسااامخ والحاادس 
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السياسااااخ والتقااااوى والصاااااح والغياااار  يلاااا  الاااادين واأُلمااااة واإل ااااال الااااذي 
ولااااو كاااان للمساااالمين السااا ة مرجعيااااة   .. ..اي ااسااال اياااال أحااادا ماااان معاصاااريل

وميزا يتعاااا  وأهاادااعاكااان لعااام معسسااة دي ياااة لعااا وهي تعاااا  أورساامية معتماااد  
 ،لعاذ  المعسساة واادون م ااز  األيلا لكان الشيخ امجاد الزهااوي هاو المرجاع 

  .اإلسامخواخ كل العالم 
كاااان للشااايخ امجاااد الزهااااوي معرااااة دقيقاااة االرجاااال واقااادراتعم يلااا  ال عااال 

ومن ه اا اقاد كاان يمتادح الشايخ محماد محماود الصاواا  .اايجااخ اإل سا خ
اي واالتازام  إلا العمل معال يلا  قرياا الاديو   إل  إ وا لويشيد ال ويديو 
ن مصار الاذي حملال الشايخ الصاواا اعاد يودتال ما اإلسااميةام عج الحركاة 
 واإ وا ااالالمسااالمين  ل  اااوانحسااان الا اااا المرشاااد العاااام  ااإلماااامحياااث التقااا  

 .الشريا األزهروتاميذ  وتأثر اعم  ال دراستل اخ الجامع 
مان ركاا ز ال عضاة  لعاذا أوا  ي اياة  أساسايةكان يعتقد اأن التعليم ركيز  

 إلاا  سااامخواإلمااا ديااا وزارات الترايااة اااخ العااالمين العراااخ  وكثيااراا  ، اصااة
والسااعخ  ،ي ااد وضاع الم اااهج الدراساية وأ اقياةتراويااة  أساسوجاو  ايتماااد 

ال هر اخ الم ااهج وتغييرهاا تاعاا للتغييارات التاخ تحصال  إياد  إل اأستمرار 
وممااا يااذكر اااخ هااذا المجااال ا اال ديااخ لحضااور المااعتمر الثالااث  .اااخ الحيااا 

ضاال تعااذر يلياال الحضااور لاوزرا  الترايااة العاار  الااذي ا عقااد اااخ الكوياات ولمر 
 .التراية والتعليم إصاحدراسة وض  ايعا وجعة  هر  اخ  أرسللك ل 

لجماااعن مااان الشااااا  الاااذين  اااذروا أ  ساااعم  مااار  قاااال الشااايخ امجاااد الزهااااوي 
أ ااتم تقومااون    م 0599 ساا ة للااديو  إلاا  اي ساااحا ل وتعااال  و دمااة دي اال 

ا أقاول  ،وان اي يلايعماليوم اعملن هاو أاضال مان يمال األ ماة األراعاة رضا
ول ساام دولاة  ،أ عام يملاوا ل ساام ،اال هام أاضال ما كم ،أ تم أاضال ما عم

ولااو أ ااخ اليااوم  ،وأ ااتم اليااوم تعملااون ل سااام ولاايس ل سااام دولااة وقااو  ،وقااو 
قاااون وجااا  رجاالا شاااهد يققااع اللياال وال عااار االعااااد  وأ ااا أيلاام ا اال ا يعماال 

ولااو جااا  خ شاااهداا وأ ااا قاااون اااإذا  .وأيتااار  ااسااقاا  اليااوم ل سااام أرد شااعادتل



 
   

  [11]       إبراهيم خليل العالف د.أ.                                        ..الشيخ أمجد الزهاوي.........

الكااام سامع  وي اادما .يلمات أ اال ا يعمال ل سااام أرد شاعادتل وأيتااار  ااساقاا 
 قااال  ،وورياال حااا قاادر الشاايخ يااادالكريم زياادان وهااو يقاادر يلاام هااذا الاادكتور 
  .الشيخ الزهاوي هذ  اتوى من 

مشاغواا ااأمور امجاد الزهااوي ياداي الق قااوي   ان الشايخ  يقول الدكتور
 ،المسااالمين، شاااغلتل أوضاااايعم، ومشاااكاتعم، ومصاااا اعم يااان   سااال وصاااّحتل

ومالل، وقد أهمَّل ما هم يليال مان ضاعا، واساتكا ة، و  او ، ااا قلا  ،وأهلل
يديوهم إل  القو ، وتراياة الا    يليعاا، وهاذ  ا تتاأّت  إا إذا ُراليات ال اشا ة 

  معمااة العلمااا .. وماان أجاال ذلاا  أسااس جمعيااة وياارى أن هااذ .يلاا  اإلسااام
التاااخ اتحااات لعاااا مااادارس ااتدا ياااة وغيرهاااا مااان الجمعياااات  التراياااة اإلساااامية 

وتااااارايتعم التراياااااة اإلساااااامية  التامياااااذ والقلااااااة  ومتوساااااقة وثا وياااااة لتعلااااايم
لقااد كا اات ترايااة الاا    ماان هموماال الكاياار  التااخ ا ت ارقاال، يااديو ... الساليمة

   . يليعم اخ هذ  الوهي ة المعمة إ وا ل ويل ّ 
ويعااد المااال  ،المااال العااام   هاار  ايعااا الكثياار ماان القدسااية إلاا كااان ي هاار 

أما وريل واخ هذا يذكر الشيخ يلخ الق قاوي   .العام مال المواق ين جميعاا 
 كااااان  ...ورياااال الااااور  الحااااا، ا ور  التهاااااهر والريااااا .. ا.اااااخ المااااال العااااام

 . موال المسلمين ا ُتصرا إا لمستحقيعاإن أ -ااستمرار -يردد
العراياة   األمتاينكان يل  معراة واسعة االشعون العراية وماا كا ات تعا يال 

مواجعاااة تلااا  التحاااديات  أسااالو ولااال رأي حكااايم ااااخ  ،مااان تحاااديات واإلساااامية
التعد اة ويقاول ان  أسالو وا تعااه  ،العقال أيماال أسااسويقوم هاذا الارأي يلا  

مان  يحتارا وان الواجا  يقتضاخ ان يصا  كال م اا ولاو قلاياا  اإلسامخالعالم 
 .الما  ليق ئ ما يستقيع ان يق  ل دون ان ي تهر غير 

الشاايخ أمجااد الزهاااوي يااعمن اااالقو  وكااان يقااول  يمااخ جمياال صاادقخ كااان 
الزهاااوي كااان يقااول لااخ العلاام أواا وأقااول لاال القااو  أواا وا أ كاار قيمااة العلاام. ثاام 

  وقوتااال وسااايقر  الساااوايتخلااارأى ااتحااااد  حيااا ان يماااخ يستشااعد ايقاااول لاااو كااا
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الشيويية يل  كثير م اقا العالم ليس االعلم ولكن االقو . وكان شعار  دا ماا 
  . وايدوا لعم ما استقعتم  ...لك ل يردا القو  االعلم القو 

 ،موق اال ماان اغتصااا  الصااعاي ة ل لسااقين معااروا وقااد كتاا  ي اال كثيااراا 
 وا  مااا  ا اال لاام يكتااا اال قاا  والمااوايه وااحتجاااه لكاان ممااا يجاا  ان  عكااد

جعاال قضااية السااقين قضاايتل الر يسااة.. تاارأس مااعتمرات  صاار  السااقين اااخ 
وكااان  ،مان الادول ماان اجلعاا كايااراا  القادس واغاداد ودمشااا والقااهر  وزار يادداا 

 . .0511س ة  أرضعااوه من مجاهدي العراا يل   أولمع 
وكا اات لاال ياقااة  ،اجاال اسااتقالعاكمااا  اصاار قضااية الجزا اار ويماال ماان 

 ،ر ايس  جمعياة العلماا  المسالمين  اإلاراهيماخوثيقة مع الشيخ محماد الاشاير 
وديااا  ماار  لزيااار  العااراا ويماال ماان اجاال جمااع التاريااات للجزا اار وزار يااددا 

وكان  .ال ر سيين من الدول لحشد التأييد استقال الجزا ر وقرد المستعمرين
 األسااتاذوقااد يماال مااع  ،ممارسااات الشاايخ الزهاااويللمغاار  حصااة اااخ اكاار و 

يلاا   صاار   0591يااال ال اسااخ زياايم  حااز  ااسااتقال  المغراااخ م ااذ ساا ة 
 األمياروكان للشيخ الزهااوي صاداقة ماع  .قضايا ااستقال والوحد  المغاراية

يااادالكريم ال قااااخ اقاال الريااا المراكشااخ وقااد زار  اااخ القاااهر  و سااا معاال 
كماا ان ياقتال االحااه محماد أماين الحساي خ م تاخ  .الحثيثةالجعود الديوية 

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقين كا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات قوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ووثيقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وكثياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراا 
  .وحدا الجعود معل اخ مجال الجعر االديو  والعمل من اجل السقين ما

اخ اكر الشايخ الزهااوي  كايراا  جا ااا  واإلساميةلقد احتلت القضايا العراية 
رتكز هذا ااهتمام يلا  حقيقاة تاري ياة وقد ا .اإلساميةوممارساتل السياسية 

سليم يقوم يل  ان  من ايعتم اأمر المسلمين اعو ليس  إسامخ معمة ومادأ
 ،الزهاااااوي اااااخ تحركاتاااال وهااااذا حااااديث  اااااوي شااااريا ايتمااااد  الشاااايخ .ماااا عم 

كااان ياكااخ ي اادما يتحاادث ياان يصاار  .وديواتاال و قااال وموايهاال ،ورحاتاال
لااااايس اواساااااقة  األروااااااخ اصاااااقا  ازدهاااااار حضاااااار  المسااااالمين وا تشاااااارهم 

 .االكلمااة القياااة الصااادقة ويااادأ امقار ااة ماضاايعم احاضاارهم وا  مااا ،الجيااو 
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وااااالرغم مااان مرضااال وشااااي و تل اقاااد زار الااادا ا كثياااار  يجعااار ا كااار  ويحاااار  
وساوريا  أاريقيامصر والسقين  وشمال  إل ساار  .ويست عو العزا م ،العمم

يلتقااخ العلماااا   وكااان .وماليزياااا وا د وسااياوتركيااا والحجاااز والع ااد والااكسااتان 
ويشاارح لعاام المعمااات التااخ  ،اااخ هااذ  الالاادان العاااملين، والزيمااا  الصااالحين

كاان  .ارتحل من أجلعا، ويحثعم يل  العمل الجاد إلصااح أحاوال المسالمين
 .واإلحاااااقولااام يكااان يشاااعر االياااأس  ،يلااا  ال عاااوو األماااةمت اااا ا مااان قااادر  

ورأى الجمو  حولل وتحاور معال  ،حسن الا ا اخ القاهر  ااإلماموي دما التق  
يقاول تلمياذ   .اإلسااميةا اا  الدولاة  إيااد  اإمكا ياة ره وهو يل  ثقة كاير  
 إقامتاال لقااد صااحات الشاايخ الزهاااوي رحماال اي اااخ  الاادكتور يااادالكريم زياادان 

وحضاااارت مجلساااال العااااام وال ااااال امااااا رأياااات م اااال ضااااع ا أو  ...واااااخ ساااا ر 
   ... .اتورا

 وا ،وا يسااكت ياان الحااا ،يماااري وا ،اااخ قراراتاال واتاوياال كااان ايااداهن
ياياااع شاااي ا مااان دي ااال االاااد يا  وا ،.. يصاااد  ااااالحا وان ساااكت غيااار .يجامااال

 ... .اإلسامأت ل من ان تكون ثم ا لشخ  من معا خ  -ي د  -االد يا كلعا
 .ثير ااخ ال ااسيلا  التاأ ان كل من رااقل ويرال يقول ي ل ا ال كاان قاادراا 

لقد أثر الشيخ الزهاوي    الي  حسن السامرا خ  األستاذواخ هذا المجال يقول 
 .... ااااخ حيااااتخ وسااالوكخ وياقااااتخ ااجتمايياااة واعماااخ للاااديو  اإلساااامية

هجرياة  0111ولاد سا ة  .شيخ يلما  العراا ..ايالشيخ أمجد الزهاوي رحمل 
ة لعاااا مكا اااة اجتمايياااة ودي ياااة يلميااا أسااار ميادياااة مااان  0111المواااااا لسااا ة 

العريقاة ااخ الساليما ية ااالعراا  اليااا ياة األسار وثقااية وسياسية مرموقة وهاخ 
وهااو اااان محمااد سااعيد الزهاااوي م تااخ اغااداد وجااد  الشاايخ محمااد ايضااخ كااان 
م تيا كذل  درس يل  جد  ووالد  ويل  يدد من الشيوز م عم الشيخ محماود 

والشيخ  ،غام رسول الع ديوالشيخ  ،لقصا يااس اوالشيخ  خلوسآلشكري ا
والتحاااا االمااادارس الرسااامية  .قاسااام القيساااخوالشااايخ  ،ياااادالرحمن القااار  داغاااخ

اسااتا اول ود اال مععااد القضااا  العااالخ  إلاا وساااار  اإليداديااةالدراسااة  وأ عاا 
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، ثااام يضاااواا ااااخ محكماااة اإلحساااا ُيااايلن م تيااااا ااااخ  0519واعاااد ت رجااال سااا ة 
ليعمال  ثام  قال إلا  اغاداد ،محكمة حقاوا الموصالل ايساست  اا اغداد، ثم ر 

كااان تااول  ر اسااة مجلااس التمييااز الشااريخ و  .اااخ كليااة الحقااوا ااغااداد أسااتاذاا 
ااااخ الوقااات   سااال يااادرلس ااااخ المدرساااة الساااليما ية ااااخ اغاااداد، كاااان التااادريس، 
وتراياااة الااا    يلااا  ال ضااايلة ومكاااارم األ ااااا أحااا َّ إلااا    سااال مااان ساااا ر 

اص  معما يلت، اع دما صدر أمر وزاري اعادم جاواز الجماع الوها ا والم 
اين مجلس التمييز الشريخ والتدريس، استقال من المجلس، وآثر يليل الاقا  

، وتقاياااد ويمااال ااااخ المحاماااا  ل تااار  لك ااال ت ااار  للعمااال الاااديوي ااااخ التااادريس
وكااااان لاااال دور اااااخ تأساااايس جمعيااااات ذات معااااام  0519السياسااااخ م ااااذ ساااا ة 

 اإلسااميةوجمعياة التراياة  اإلساامية اآلدا م عاا جمعياة  ميةإسااجتمايية 
رااقاااااة العااااااالم   والسااااااقين واللج اااااة العلياااااا ل صاااااار  الجزا ااااار  إ قااااااذوجمعياااااة 

 ال تااااوى الزهاوياااة   و الوصاااايا وال ااارا و  مااان كتاااال .. اإلساااامخ ااااخ مكاااة
 .ص حة 191امجلدين واواقع 
 أ ااور األسااتاذكتاا   .لوأمتاا ،ووق اال ،.. أحاا  دي اال ووسااقيا  كااان معتاادا

 ،دقيقاا ااخ الاحاث والتحصايل ،كاان حااد الاذكا العا خ مل صا ص اتل يقاول  
السياسااية وااجتماييااة  األحااداثيتتاااع  ،حريصااا يلاا  القاارا   يرتاااد المكتاااات

 ،مقلعااا اقايااا واسااعا يلاا  العلااوم ال لساا ية ،اإلسااامخاااخ العااالم  واألدايااة
كان ُيحسان الاتكلم ااخ ... تك ولوجية الحديثةالتقورات العلمية وال ومتتاعا لكل

كاان يرتااد شاار  المت ااخ ااغاداد  .  العراية والكردية والتركياة وال ارسايةاللغات 
ويااد ل المكتاااات و اصااة مكتاااة المث اا  لصاااحاعا قاساام محمااد الرجاا  ولاام 
يكن من يادتال مسااومة صااح  المكتااة يلا  اثماان الكتا  التاخ يرغا  ااخ 

تل مر  ي دما ك ُت قالاا اخ جامعة اغداد اخ مقلاع الساتي ات شرا عا ولقد رأي
كتاا  الحااديث وال قاال ماان القاارن الماضااخ يشااتري الكتاا  ووجدتاال يركااز يلاا   

  .واألد والت سير والتاريخ 
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 أقروحةوهو الدكتور مجول محمد محمود العكيدي كت  ي ل احد قلات ا 
الشيخ أمجد    صل اع وان جامعة المو  -دكتورا  اخ قسم التاريخ اكلية التراية

الااادكتور  األساااتاذشاااراا الزميااال إ  وا دراساااة تاري ياااة. .1991-1881الزهااااوي 
 .غا م محمد الح و

وقااد وثااا احااد معسساايعا   اإلسااامية األ ااو أسااس الشاايخ الزهاااوي جمعيااة 
الشاايخ أمجااد الزهاااوي كااان  الااي  حساان السااامرا خ ذلاا  اقولاال    األسااتاذوهااو 

ك ااات  1999 سااا ة  اإلساااامية م اااذ تأسيساااعا ااااخ  عاياااة ر يسااااا لجمعياااة اإل اااو 
وك ات أحاد  قالااا اخ الجامعة وا تميات إلا  جمعياة اإل او  اإلساامية آ اذا .

شا ل مان جمياع م ااقا العاراا  (111)المعسسين للجمعية وك اا ااخ حادود 
 لتقخ س وياا ااخ دار الجمعياة ااخ ااا  المعهام ااخ شاعر محارم الحارام ولماد  

و رسااام  ريقاااة يمااال  ،دارس ال شااااق الاااديوي ااااخ كااال م ققاااةثاثاااة أياااام  تااا
للمرحلااة التاليااة. ثاام  لتقااخ اااخ   ااس الوقاات اعااد أراااع ساا وات ا ت ااا  اللج ااة 
المركزية للجمعية. لم يت لا الشيخ أمجد الزهاوي ين هذا اللقاا  اال يحضار 

م شااارح الصااادر ومستاشاااراا اعاااذا الشااااا  الماااعمن الممثااال للاااديو  .. .ويساااتمع
 (11)مية ااااخ العاااراا وغاااالايتعم مااان الشااااا  الاااذي ا يتجااااوز يمااار  اإلساااا
كاال واحااد أن يق ااع  مسااة أشاا ال ساا وياا للااد ول كااان يقلاا  ماان  ...ياماااا 

   .األمةمع الشاا  وكان يرى اخ الشاا  أمل إل  الجمعية والعمل 
 هاأيضااع الساقين التاخ يجتماع  إ قااذوكان الشايخ الزهااوي ر يساا لجمعياة 

الشايخ أمجاد الزهااوي واجا اال كاان  .اإلساامية األ او   جمعياة اخ   س ما 
التارياااات والمساااايدات مااان أا اااا  الشاااع  يساااتقال الشااايخ محماااود الصاااواا 

العراقاااخ الاااذي كاااان متعاق ااااا ماااع القضاااية ال لساااقي ية ويتاااار  اسااا ا  وكا ااات 
السقين تستقال جميع الش صيات اإلسامية ومن كل ياام مان  إ قاذجمعية 

الشايخ محمااد  ،كاماال الشارياوماان الاذين اساتقالعم عاالم اإلساامخ. م تلاا ال
الشايخ محاخ  ،الشايخ ياال ال اساخ ،الشيخ  مر ال قيا  ،الاشير اإلاراهيمخ

الشااااير  ،الشااايخ ياااادالرحمن  لي اااة ،الشااايخ يلاااخ الق قااااوي ،الااادين القليااااخ
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 ،أاااو الحساان ال اادوي الشاايخ ، الشاايخ اااديع صااقر ،محمااد اعا الاادين األميااري
ساااتقالعم ااااخ كاااان يكثيااار   جمياااع هاااعا  وغيااارهم، شااايخ ياااادالحكيم يااااادينال

 محاضارات ااخ جاامع األزاا  المجااور للجمعياة. إلقاا ويقا  ما عم الجمعية 
 .اقد كان يامة اارز  اخ تاريخ العراا الحديث ،رحم اي الزهاوي الكاير
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Shykh Amjad Al- Zahawee is considered one of those whose who 

founded the Islamic movement in Iraq His a ctivity was not limited in 

religious field but also included practical aspects of life in Iraq and 

both Arab and Islamic worlds. Al- Zahawee is one of lightening and 

reform men and represented an important circle in the case of modern 

rise which started since Late of 19
th
 century with efforts of Mr. Jamal 

Al- Din Al- Afghanee, Mr. Abdul- Rahman Kawakbee, Shykh 

Mohammed Abdah and Shykh Mahmood Shukree Al- Alousee. 

So many wrote about him, talked about his autobiography, Culture 

and his political a ttitudes in different periods of Iraqi history. But his 

Islamic political thought didn't get an importance, thus, this study 

deals with his political thought and the poles in his religious activity.  


