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رفعة عبد الرزاق محمد

حممود جلبي ال�شابندر
ميك���ن ان نعد ه���ذا الرج���ل م���ن رواد التجديد يف 
العم���ل التج���اري وال�صناع���ي مل���ا كان يحمل���ه من 
افكار حتديثية النها�ض العراق من خالل امل�صاريع 
الكب���رة التي كان ينوي اجنازه���ا وبداأ بها اال ان 
قيام احلرب العاملية االوىل  واالحتالل الربيطاين 
ال���ذي نا�ص���به الع���داء وكان يعت���ربه م���ن ان�ص���ار 
العهد العثم���اين فلقي ما لقي واهمها توقف العمل 
يف اعمال���ه وم�ص���اريعه . اق���رن ا�ص���مه يف االيام 
االخرة من العهد العثماين مب�صروع حيوي كبر 
يف مدينة بغداد هو ادخال الكهرباء ب�ص���كل مبا�صر 
يف م�ص���روع الرامواي وتنوير بغداد ، ترامواي 
ي�ص���ر بالكهرباء ب���ن االعظمية ومنطق���ة الكرادة 
ومي���ر بقل���ب بغداد ، اال ان امل�ص���روع مل ي���ر النور 
ال�ص���باب �صيا�ص���ية تتعل���ق بال�ص���راع الربيط���اين 
االمل���اين يف الع���راق ، ف�ص���ال ع���ن ان���دالع احلرب 
العاملي���ة االوىل الت���ي اوقفت العديد من م�ص���اريع 
تطوير بغداد . ومن م�ص���اريعه تاأ�صي�ض خط للنقل 
بال�صيارات بن بغداد وحلب حتى قيل انه ا�صتورد 
ثالث �صيارات للم�صروع . ومن اعماله رئا�صة هيئة 
جم���ع التربع���ات خلط حدي���د احلجاز الت���ي كانت 

الدولة العثمانية قد با�صرت به .
 تعر�ض حممود ال�ص���ابندر اىل ا�صطهاد ال�صلطات 
الربيطاني���ة املحتل���ة وا�ص���ندت اليه تهم االت�ص���ال 
بالعثماني���ن م���ن خ���الل و�ص���ايات مناف�ص���يه م���ن 
التجار على النحو الذي يذكره مو�ص���ى ال�ص���ابندر 
يف مذكرات���ه ) ذكري���ات بغدادي���ة ( م���ن ان جت���ار 
يهود وم�ص���لمن بالتعاون م���ع مفت�ض التجارة يف 
�ص���لطة االحتالل امل�صر�ص���ون ، فاعتقل ونفي اىل 
الهند و�صودرت امواله وحجز على ق�صره وجعل 
مق���را بريطاني���ا . وبعد ثالث �ص���نوات م���ن النفي 
اطل���ق �ص���راحه فع���اد اىل بلدت���ه بغداد لي�ص���تاأنف 
ن�ص���اطه التج���اري بعد اع���ادة امالكه . وال نن�ص���ى 
هنا ان حممود جلبي ال�صابندر هو من رواد العمل 

اطباع���ي يف الع���راق فه���و اول من ا�ص����ض مطبعة 
جتاري���ة بخارية بعد ان كان���ت اغلب مطابع بغداد 
اما حجرية واما بدائية االنتاج ، وقد ا�صدرت هذه 
املطبع���ة الكثر من املطبوع���ات اجلديرة بالتقدير 

والتنويه جلمال اخراجها وح�صن اختيارها .
توىل مو�ص���ى واخيه ابراهيم العمل التجاري بعد 
ان بدات ال�صيخوخة تظهر على حممود ال�صابندر ، 
وكان ابراهيم من ال�صخ�صيات التجارية املعروفة 
وامل�ص���رفن  بغ���داد   جت���ارة  غرف���ة  ع�ص���و  فه���و 
التجاري والزراعي ، وهو اي�ص���ا من ال�صخ�صيات 
القانوني���ة املرموقة حتى اختر لع�ص���وية حمكمة 
متييز العراق ، وا�ص���توزر وزيرا للمالية وانتخب 
نائبا يف عدة دورات نيابية ، ا�صافة اىل م�صاهمته 
اخلري���ة  اجلمعي���ات  م���ن  العدي���د  تا�ص���ي�ض  يف 
واالجتماعي���ة . وكانت وفاته يف الرابع ع�ص���ر من 

�صباط 1958 وزوجته من ا�صرة فتاح با�صا .
تويف احلاج حممد �ص���عيد ال�صابندر �صنة 1322ه� 
املواف���ق 1905م ودفن يف م�ص���جده يف االعظمية 
االخ���ر يف  ت���ويف  وق���د  ول���ه حمم���ود و�ص���الح 
ا�ص���طنبول �ص���نة 1910 ، ام���ا حمم���ود جلبي فقد 
كانت وفات���ه يف 13 كانون االول 1935 وقد رثاه 

ال�صاعر الزهاوي بق�صيدة مطلعها :
                    حتطم���ت االم���ال بع���د حمم���ود        في���ا 

�صلوتي �صحي ويا عربتي جودي

والطري���ف ان جريدة البالد لرفائيل بطي ن�ص���رت 
الق�صيدة يف اليوم نف�ص���ه الذي تويف فيه ال�صاعر 
الزه���اوي يف 23 �ص���باط 1936 . وزوجة حممود 
جلب���ي من ا�ص���ول قوقازي���ة تدعى ) قم���ر ( تويف 
ابوه���ا وه���ي طفل���ة وانتقل���ت ا�ص���رتها اىل بغداد 

وعملت مع مو�صى كاظم با�صا .
ومو�ص���ى ب���ن حمم���ود جلب���ي ب���ن احل���اج حمم���د 
�ص���عيد بن احم���د اغا ال�ص���ابندر الذي ول���د ببغداد 
يف منت�ص���ف حزي���ران 1899 يف دار ا�ص���رته يف 

حملة جديد ح�صن با�صا. اكمل درا�صته يف مدار�ض 
االليان����ض وكانت ارق���ى معاهد التعلي���م اذ تدر�ض 
فيه���ا اللغ���ات املختلف���ة والعل���وم احلديث���ة وكان 
خريجوه���ا م���ن اف�ص���ل ال�صخ�ص���يات الت���ي لعبت 
ادوار مهم���ة يف العم���ل الع���ام .ويف اثناء احلرب 
العاملي���ة الث���اين بل���غ العمر ال���ذي يتيح ل���ه دخول 
الع�ص���كرية فجند �ص���نة 1916 ، ولنفوذ ا�صرته فقد 
بقي يف بغداد ون�ص���ب لدائرة الربيد والربق التي 
احلق بع�ص���ها بقي���ادة اجلي�ض العثماين وا�ص���تمر 
به���ذا امل���كان اىل ان �ص���قطت بغ���داد بي���د اجلي����ض 

الربيطاين يف اذار 1917.
البيوت���ات  ب���ن  واحل�ص���د  النزاع���ات  وب�ص���بب 
وامل�صالح التجارية فقد و�صي اىل �صلطة االحتالل 
بان عميد ا�صرة ال�صابندر حممود جلبي ال�صابندر 
ل���ه مرا�ص���الت م���ع اجلي����ض العثم���اين او ان���ه من 
ان�ص���ار العثمانين ، فاغلق حمله ونفي اىل خارج 
العراق . توىل مو�صى ادارة م�صالح ابيه التجارية 
.وا�ص���تمر بذل���ك بع���د ع���ودة ابي���ه اىل بغ���داد بعد 
اعالن الهدنة يف احلرب واعادة ن�ص���اطه التجاري 
.وكان���ت ملو�ص���ى رغبة يف ال�ص���فر واالط���الع على 
جتارب االخرين وال�ص���يما التجارية منها ف�ص���افر 
اىل الهن���د يف اي���ار 1919 يف الوقت نف�ص���ه الذي 

�صافر فيه اخوه ابراهيم اىل الواليات املتحدة.
يف تل���ك الف���رة كان���ت ملو�ص���ى ال�ص���ابندر �ص���لة 
�ص���داقة باحدى ال�صخ�ص���يات التي رافقت احلملة 
الربيطاني���ة الحت���الل الع���راق وهو ح�ص���ن افنان 
ال���ذي كان مرجم���ا يف الدوائ���ر الربيطاني���ة يف 
بغ���داد ثم ا�ص���بح فيما �ص���كرتر جمل����ض الوزراء 
عن���د تا�ص���ي�ض احلكوم���ة العراقية املوؤقت���ة ، وكان 
افن���ان يعم���ل يف املكت���ب التجاري ملحم���ود جلبي 
ال�ص���ابندرميومذاك ، يذكر مو�ص���ى ال�ص���ابندر يف 
ذكريات���ه ان افن���ان كان يحر�ص���ه على ان ي�ص���تقل 
بنف�صه وي�صجعه ويا�ص���ف على �صياع الوقت بهذا 
ال�صكل من العمل . وعندما ترك ح�صن افنان العمل 

يف مكتب ال�ص���ابندر والتحق باخلدمة احلكومية ، 
بداأ مو�ص���ى التفكر يف م�ص���تقبل حياته بعيدا عن 
العم���ل التج���اري املبا�ص���ر لدى والده وقد و�ص���ف 
ذل���ك بقوله : انا يف واد وه���و يف واد اخر ..وبعد 
عامن متكن من احل�ص���ول على جواز �صفر واخرب 
والده برغبته بال�صفر للدرا�صة يف اوربا ، وا�صطر 
وال���ده على املوافق���ة على م�ص����ض ، وكان ذلك يف 
�ص���نة 1922 بعد ان ا�ص���تقر العم���ل التجاري لدى 

والده وهو يف الثالثة والع�صرين من عمره .
انتهز مو�صى ال�ص���ابندر وجوده يف اوربا لتوكيد 
ال�ص���الت بن عم���ل ا�ص���رته التجاري واالو�ص���اط 
التجاري���ة االوربي���ة يف املاين وفرن�ص���ا وايطاليا  
بتوجيه من ابيه. دخل اوال معهدا لتعلم اللغات يف 
برلن ف�ص���ال عن حماوالت خا�ص���ة للتعلم باللغات 
االوربي���ة . اال ان ان���ه وهو يف غمرة ذلك احلما�ض 
الكمال الدرا�ص���ة يف املانيا ا�ص���يب مبر�ض التدرن 
، فنق���ل اىل م�ص���ح يف �صوي�ص���را قريب���ا م���ن اخيه 
ابراهي���م املقي���م يف ذلك البل���د ،على ان يبق �ص���تة 
ا�ص���هر للعالج ، اال ان مكوثه يف �صوي�ص���را ا�صتمر 
خلم�ص���ة �ص���نوات . ويف تل���ك الف���رة كان يبع���ث 
مبقاالت���ه االنتقادية اىل جري���دة العامل العربي يف 
بغ���داد بتوقيع ) علوان ابو �ص���رارة ( التي جمعت 
يف ال�ص���تينيات و�ص���درت بكت���اب يحم���ل ا�ص���م ) 

�ص���رارات( . ويف برل���ن اكم���ل درا�ص���ته يف كلي���ة 
برلن يف علم االقت�ص���اد ثم م�ص���ى اىل �صوي�ص���را 
�ص���نة 1930 ودر����ض يف جامعة ل���وزان ونال فيها 

الدكتوراه يف العلوم ال�صيا�صية �صنة 1932 .

ال�شابندر وانقالب بكر �شدقي 
كان مو�ص���ى ال�ص���ابندر يرى يف يا�ص���ن الها�صمي 
ه���و االم���ل يف تقدم العراق فيما لو احيط ب�ص���بان 
متنوري���ن ووطنين خمل�ص���ن حتى قي���ل انه كان 
يحب���ذ احلك���م الفردي الع���ادل بعد ف�ص���ل االحزاب 
ال�صيا�صية يف ا�صتقرار العراق وتقدمه ، وانه كان 
ي�ص���جع العديد من ال�صخ�ص���يات ال�صيا�ص���ية  على 
ن�ص���رة يا�ص���ن الها�ص���مي ومنهم كامل اجلادرجي 
كان  فق���د  ام���ره  م���ن  ال�ص���ابندر  ا�ص���تغرب  ال���ذي 
اجلادرج���ي من اكرث موؤي���دي الها�ص���مي فما الذي 
جعل���ه يتحال���ف م���ع حكمت �ص���ليمان، وبه���ذا كان 
راأي ال�صابندر بانقالب بكر �صدقا وتاأليف حكومة 

حكمت �صليمان �صيئا.
وب�ص���بب هذا املوقف تعر�ض ال�ص���ابندر الة ق�صية 
اته���م فيها م���ن قب���ل حكوم���ة االنق���الب باملتاجرة 

باال�صلحة مع حكومة فرانكو يف ا�صبانيا .
مل���ا ع���اد مو�ص���ى ال�ص���ابندر اىل بغ���داد يف اواخر 
1932 ع���ن �ص���كرترا للوفد العراق���ي الدائم لدى 

ع�ص���بة االمم  يف جني���ف يف كانون الثاين 1933 
ولنجاحه يف املهام التي اوكلت اليه نقلت خدماته 
اىل وزارة اخلارجي���ة ، ويف اذار 1933 التح���ق 
بوظيف���ة �ص���كرتارية البعث���ة العراقي���ة يف جنيف 
وبعد �ص���نتن احلق بال�ص���فارة العراقية يف برلن 
وت���وىل من�ص���ب املفو�ص���ية يف فرة منه���ا . وهو 
بهذا املن�ص���ب اتهم بانه كان و�صيطا ببيع اال�صلحة 
للوطنين اال�صبان �صد اجلرنال فرانكو املوؤيد من 
املاني���ا يف احل���رب االهلية اال�ص���بانية . والطريف 
ان القائ���م باعمال املفو�ص���ية العراقية يف باري�ض 
عبد العزيز املظفر اتهم بالتو�ص���ط ببيع اال�ص���لحة 
االحت���اد  م���ن  املوؤي���دة  اال�ص���بانية  اىل احلكوم���ة 
ال�ص���وفييتي .وملا حققت احلكومة العراقية باالمر 
ف�صلت الدبلوما�صين العراقين من الوظيفة �صنة 

 . 1937
يذكر ال�صابندر يف مذكراته انه ا�صتدعي اىل بغداد 
يف ني�ص���ان 1937 فلما و�صل بالقطار اىل املو�صل 
اقتيد خمفورا اىل بغداد وفيها وجهت له تهمة بيع 
اال�ص���لحة اىل اجلرنال فرانكو يف احلرب االهلية 
اال�ص���بانية ، وبعد ان ا�ص���تدلت احلكومة العراقية 
يف التحقيق على وجود اوراق مزورة و�صلت اىل 
املفو�صية العراقي براأت �ص���احة ال�صابندر واطلق 

�صراحه .

ويف نهاية �ص���نة 1937 انتخب مو�ص���ى ال�صابندر 
نائب���ا عن العمارة يف جمل����ض النواب قبل ان يعاد 
اىل ال�ص���لك اخلارج���ي ويع���ن �ص���كرترا اوال يف 
املفو�ص���ية العراقية يف برل���ن قبل ايام من اندالع 
احل���رب العاملية االوىل وق���رار احلكومة العراقية 
يف قط���ع العالقات مع املانيا ، فع���اد اىل بغداد عن 
طريق �صوي�ص���را فايطاليا فاليون���ان فركيا .ويف 
بغداد ا�ص���ند اليه من�ص���ب معاون مدير اخلارجية 

العام .
توىل من�ص���ب وزي���ر اخلارجية يف وزارة ر�ص���يد 
عايل الكيالين امل�ص���ماة وزارة الدفاع الوطني يف 
12 ني�صان 1941 ، ويف عهد هذه احلكومة اندلعت 
احل���رب العراقي���ة الربيطاني���ة يف ماي����ض 1941 
وانتهت بانهيار وزارة ر�ص���يد عايل الكيالين فلجاأ 
م���ع ناجي ال�ص���ويدي اىل ايران ومك���ث فيها نحو 
خم�ص���ة ا�ص���هر حتى مت اعتقاله ، ثم نقل مع اخرين 
من اركان حكومة ر�صيد عايل الكيالين اىل جنوب 
افريقي���ا فو�ص���ل اىل �صال�ص���بوري يف رودي�ص���يا 
اجلنوبي���ة يف �ص���باط 1942 . ويف ني�ص���ان اعي���د 
اىل الع���راق و�ص���جن يف �ص���جن اب���ي غريب وقدم 
للمحاكم���ة فحكم علي���ه باحلب�ض خلم�ض �ص���نوات 
يف 16 اب 1944 ، واطل���ق �ص���راحه يف 8 مت���وز 

. 1947
اعيد للخدمة ويف ال�ص���لك اخلارج���ي وعن وزيرا 
مفو�ص���ا يف دي���وان وزارة اخلارجية يف الثالثن 
من ت�صرين الثاين 1949 ، ثم ار�صل وزيرا مفو�صا 
) �ص���فرا( اىل ال�ص���ام ثم �صفرا يف وا�صنطن حتى 
عن وزيرا للخارجية يف 8 اذار 1954 لكنه اعتذر 
ث���م قبل باملن�ص���ب يف وزارة نوري ال�ص���عيد يف 3 
اب 1954 وبقي بالوزارة نحو �ص���نة وعاد �صفرا 
يف الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة ثم نقل �ص���فرا 
يف دي���وان وزارة اخلارجية حتى قي���ام ثورة 14 
متوز 1958 فاعت���زل بعدها اخلدمة والعمل العام 
وا�ص���تقر يف بروت ثم بغداد فبروت التي تويف 

فيها يف الثاين من اب 1979 .
مو�ص���ى  كان  املا�ص���ي  الق���رن  ع�ص���رينيات  يف 
ال�ص���ابندر يكتب مقاالت �صيا�صية الذعة ب�صخريتها 
وتهكمها بتوقيع م�صتعار هو ) علوان ابو �صرارة( 
ث���م جمع���ت ه���ذه املق���االت ون�ص���رت �ص���نة 1967 
بكتاب يحم���ل عنوان ) �ص���رارات( قدمها اال�ص���تاذ 
�صامل االلو�صي . وكتب م�صرحية �صاخرة وفكاهية 
با�ص���م ) وحيدة( �صنة 1929 مثلت بعد ذلك ونالت 
ا�صتح�ص���ان اجلمي���ع ، وه���و بذل���ك يعد م���ن رواد 
امل�صرح العراقي . ولعل من اجمل اعماله واكرثها 
اثرا كتابة مذكراته الكبرة التي �ص���ماها ) ذكريات 
عراقية ، العراق بن االحتالل واال�ص���تقالل ( التي 
طبع���ت �ص���نة 1933 ، وق���د اجل���ى به���ا �ص���فحات 
واالقت�ص���ادي  ال�صيا�ص���ي  تاريخن���ا  م���ن  مطوي���ة 

واالجتماعي .

موس��ى الش��ابندر .. ش��يء من 
سيرة تراث بغداد 

ببغ��داد  الش��ابندرية  االرسة 

م��ن االرس القدمية فيه��ا التي 

التج��اري  ببيته��ا  اش��تهرت 

وصالتها الواسعة بارس كثرية ، 

ولعل اشهر اعالمها يف العمل 

التج��اري ه��و محم��د س��عيد 

 1905 املتوىف س��نة  الش��ابندر 

وولده محمود جلبي الش��ابندر 

املتوىف يف اواخر س��نة 1935، 

وهذا وال��د الوزيرين ابراهيم 

وموىس .
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ف������������������اح رح�������ي�������م      

مدين���ة  ع���ن  حديث���ه  ال�ص���ابندر  مو�ص���ى  يب���داأ 
نورب���رنغ متاأمال بقوله: للمدن ن�ص���يب الرجال 
منها ما ي�ص���غل يف تاريخ الب�ص���ر موقعا �صاميا، 
ومنه���ا م���ا يعلو ويرتف���ع ثم ي�ص���قط ويندر�ض. 
ومدينة نورنربغ التي كانت م�صهورة مبعاملها 

الألعاب االأطفال ون�صيج احلرير.
ومبانيها التي احتفظ بها منذ القرون الو�صطى 
والت���ي كان���ت تعد من امل���دن البافاري���ة الهادئة، 
واأ�ص���بحت مرك���ز املوؤمت���رات للح���زب النازي، 
وكتب عليها اأن تك���ون االآن املدينة التي جتتمع 
فيه���ا املحكم���ة الدولي���ة ملحاكمة كب���ار النازين 

املتهمن باإثارة احلرب واقراف اجلرائم.
بالن�ص���بة اإىل ال�ص���ابندر كان���ت غايت���ه هن���ا، اإذ 
يكتب هذه ال�صفحة من مذكراته اأيام حماكمات 
نورن���ربغ، اأن يتذك���ر م���ا حدث يف تل���ك املدينة 
نف�ص���ها قبل ذل���ك بعقد واحد من الزم���ن تقريبا، 
حن �ص���هد فيها هو وبع�ض املدعوين من العرب 
االآخرين بن مالي���ن االأملان واأل���وف االأجانب، 
اأعظم احتف���االت اأقامها النازيون الإرعاب العامل 

والتعبر عن عظمتهم.
وهكذا يوا�ص���ل ال�ص���ابندر حديث���ه قائال: هناك 
كان يق���ف باالأم����ض الفوه���رر حماط���ا بغورن���غ 
وغوبل���ز وكب���ار الق���واد والزعماء م���ن احلزب 
اال�ص���راكي الوطني، وهو يخطب ويلقي در�صا 

للعامل ويوعد ويتهدد.
وهن���اك اليوم يجل�ض غورنغ وه�ض وربنروب 
االته���ام  قف����ض  يف  الزعم���اء  وكب���ار  والق���واد 
ي�ص���تمعون اإىل االتهام���ات املروع���ة والتاأني���ب 
القار����ض م���ن احل���كام االجنلي���ز واالأمركي���ن 
والرو����ض والفرن�ص���ين على روؤو����ض احلراب. 
كانت نورن���ربغ م�ص���رح العظم���ة النازية وهي 

االآن م�صرح حتطيم تلك العظمة.
واإذ يق���ول ه���ذا، يعود ال�ص���ابندر يف الزمن اإىل 
الوراء ليتذكر كيف دعي مع االأمر زيد والهيئة 
الدبلوما�صية حل�صور موؤمتر نورنربغ »فقررنا 
االأخ���رى.  الدولي���ة  بالوف���ود  اأ�ص���وة  الذه���اب 
ح�ص���لت على بطاقة دعوة ليو�ص���ف بك اإبراهيم 
و�ص���افرت معه، ونزلنا �ص���يوفا عل���ى احلكومة 

هناك«. يومها �صكن روؤ�صاء املمثليات .
وم���ن �ص���منهم االأم���ر زي���د يف القط���ار املع���د 
خ�صي�ص���ا لذلك بينما وزع الباق���ون على فنادق 
املدينة. ويف اليوم العا�ص���ر من �ص���بتمرب افتتح 
املوؤمت���ر با�ص���تعرا�ض يف �ص���احة الزبلن. فمر 
اأم���ام هتلر 45 األف �ص���اب مدرب عل���ى الطريقة 
الع�صكرية... وكانت لكل فرقة اعالمها وجوقتها 
وقوادها، والفرق الوحيد بن هذه الت�ص���كيالت 

واجلي�ض، ح�صب ال�صابندر.
واملما�ص���ح  املع���اول  حتم���ل  كان���ت  اأنه���ا  ه���ي 

بدال م���ن البن���ادق. اأم���ا االنتظام »فكان ح�ص���ب 
الع���ادة االأملانية كامال من جمي���ع الوجوه وكان 
ي�ص���توجب ح���رة االأجان���ب الذي���ن مل يتعودوا 
اإىل  لي���ال  العراقي���ة  املجموع���ة  ذهب���ت  علي���ه« 
املوؤمت���ر، كما حال الوفود جميعا حيث �ص���معت 
خطاب���ا لروزب���رنغ واآخ���ر لغوبلز »هم���ا عبارة 
عن مدح وثن���اء للفوهرر واحل���زب، وذم وقدح 
لل�صيوعين واليهود ومعاهدة فر�صاي، وحما�ض 

وت�صفيق واأعالم ومو�صيقى ح�صب املعتاد«.
يف اليوم الثاين، يروي ال�ص���ابندر، اأخذونا اأنا 
ويو�ص���ف بك وجماعة من املدعوي���ن اإىل مدينة 
�ص���غرة بالق���رب من نورن���ربغ لروؤي���ة املباين 
القدمية، وهي البلدة ال�ص���هرة روتنبورغ. هنا 
ال جند بناية واحدة جديدة اإذ ال ي�صمح الأحد اأن 
يبدل طراز البلدة القدمي، فبقيت كما يف القرون 
الو�صطى عبارة عن �صوارع �صيقة ودور واطئة 

�صغرة.
وهكذا اأ�ص���بحت ه���ذه البلدة ال�ص���غرة حمجا 
للع���امل والزائري���ن الذي���ن يرغب���ون يف ق�ص���اء 
�ص���اعات اأو اأي���ام يف حميط حماف���ظ على طابع 

الق���رون الو�ص���طى. عدن���ا م�ص���اء اإىل نورنربغ 
و�ص���هدنا ليال، ا�ص���تعرا�ض »الزعم���اء« للكتائب 

الهتلرية- اأعالم ومو�صيقى.
ويف الي���وم الثالث ح�ص���ر ال�ص���ابندر و�ص���حبه 
ا�صتعرا�ض ال�صباب الهتلري، الذي �صم ع�صرات 
االأل���وف م���ن الفتي���ات والفتي���ان م���ع زعيمه���م 
بالدور فون �صراخ. وكان احلما�ض لدى هوؤالء 
ال�صباب يفوق حما�ض االآخرين، فلما طاف هتلر 
بن �ص���فوفهم اأخذ الهتاف يعل���و بحياة الزعيم 
وال�صراخ ي�ص���م االآذان انه �صيء ي�صبه االإميان 
بالنبوة واملعجزات... بنبوة االإنقاذ ومعجزات 

الدعاية، ح�صب ال�صابندر.
ويف الي���وم الرابع ج���رى ا�ص���تعرا�ض الكتائب 
النازي���ة، وق���د فاق ذلك اال�ص���تعرا�ض كل ما كان 
�ص���اهده عراقيون���ا حتى ذل���ك اليوم، وال �ص���يما 
نورن���ربغ  �ص���وارع  يف  الليلي���ة  املهرجان���ات 
بلبا�ص���هم  االإ�ض.اإ����ض.  �ص���بان  �ص���اهدنا  وق���د 
االأ�ص���ود وخوذاتهم ال�صود وم�ص���اعلهم امللتهبة 
واأنا�ص���يدهم  االأر����ض  ته���ز  الت���ي  وخطواته���م 
املتعالية اإىل ال�صماء. كل هذا كان ي�صفي الرعب 

على القلوب.
ولق���د دع���ي الوف���د العراق���ي يف تل���ك الليلة اإىل 
الع�ص���اء يف مع�ص���كر لف���رق االإ�ض.اإ����ض خ���ارج 
ا�ص���تقبال  يف  همل���ر  رئي�ص���هم  وكان  املدين���ة، 
املدعوي���ن الذين �ص���هدوا هناك نف����ض املظاهر: 
م�صاعل ولبا�ض ا�ص���ود ونار ودخان ومو�صيقى 
وهتاف واأعالم فراحوا ي�ص���عرون اأنهم يف غر 

هذا العامل بل يف عامل م�صارح فاغرن.
ويف الي���وم اخلام�ض واالهم �ص���اهد احل�ص���ور 
ا�صتعرا�ض اجلي�ض مب�صاته وفر�صانه ودباباته 
ومدافعه وقواده و�ص���باطه وطياريه. واأجريت 
يف �ص���احة الزبل���ن من���اورة ع�ص���كرية فانقلبت 
ال�ص���احة اإىل ميدان حرب حقيقي، وعال الدخان 
وانفج���رت القنابل ودوت املدافع والر�صا�ص���ات 
النق���ل  �ص���يارات  واأ�ص���رعت  البن���ادق  وطن���ت 
واالإ�صعاف و�صط ذلك اجلحيم باإح�صار االأطباء 

واملمر�صات حتى يكاد االإن�صان ين�صى نف�صه .
وي�ص���عر انه اأم���ام جمزرة حقيقي���ة ال مهزلة من 
مه���ازل احل�ص���ارة االأوروبية، ويف تل���ك الليلة 
ذاتها، وكختام �صيا�ص���ي ل���كل ذلك ذهبت الوفود 
يف تلك الليلة اإىل بناية املوؤمتر حيث ا�ص���تمعت 
اإىل خطب���ة هتل���ر اخلتامي���ة وكان���ت - كما راأى 
�ص���راخا  خطب���ه  ك�ص���ائر  بالطب���ع  ال�ص���ابندر- 

وهياجا وت�صفيقا وهتافا.
وعلى ذلك النحو انته���ى ذلك املوؤمتر التاريخي 
اأم���ا  ودياره���م،  بلدانه���م  اإىل  اجلمي���ع  وع���اد 
العراقي���ون فقد عادوا اإىل برل���ن ونحن اأحوج 
ويفيدن���ا  وال�ص���كون.  الراح���ة  اإىل  نك���ون  م���ا 
ال�ص���ابندر اإىل اأن املوؤمت���ر الن���ازي حمل يومها 

ا�صم »ال�صالم«®®.
وكان ذل���ك يف الع���ام 1936 قب���ل ثالث���ة اأع���وام 
م���ن بدء النازي���ن احلرب العاملي���ة الثانية. وقد 
ح�ص���ر نورنربغ يومه���ا للمرة االأوىل ال�ص���فر 
الربيط���اين ال�ص���ر نيفل هندر�ص���ن، وغره من 
�ص���فراء الدول، حي���ث مل يتخلف عن احل�ص���ور 
ال�ص���فر الرو�صي وال�ص���فر الفرن�صي«. ويعلق 
ال�صابندر هنا: لو كان كل هذا الهياج واحلما�ض 
وهذه اال�صتعرا�ص���ات واملظاهرات الع�ص���كرية 
يف �ص���بيل موؤمت���ر ال�ص���الم، فم���ا ع�ص���اه يكون 

الو�صع لو كان املوؤمتر حربيا.
واحلقيق���ة، يقول ال�ص���ابندر، اأن احلزب النازي 
مل يول���د اإال بتاأثر ال�ص���غط ومعاهدة فر�ص���اي 
وف�صل الدميقراطين االأملان يف رفع االأثقال عن 
اأملانيا. وما تلك املظاهرات اإال ملا ي�صاور النفو�ض 
الثائ���رة عل���ى فر�ص���اي واأبطاله���ا وذب���ول هذه 

املعاهدة وق�صر نظر احل�صارة االأوروبية. 

عن )البيان( الأماراتية

هنال���ك اتف���اق ب���ن منظ���ري ف���ن كتابة ال�ص���رة 
الذاتي���ة اأن حلظة ال�ص���روع بكتابته���ا هي حلظة 
تنوير واكتم���ال. اإنها حلظة يتجمع فيها التاريخ 
ال�صخ�ص���ي ليكت�صب معانيه الدالة يف و�صوح مل 
يك���ن متاح���ا لكاتبها من قبل ب�ص���بب االنهماك يف 
التجرب���ة. ومعروف اأن ب���وم منرفا الذي يرافق 
ربة احلكمة يف االأ�صاطر الرومانية، وا�صتخدمه 
هيغ���ل رمزا حلكمة الفيل�ص���وف، ال يحلق اإال عند 
ن���زول الظ���الم واكتم���ال نه���ار التجرب���ة. وه���ذا 
ه���و االفرا�ض ال���ذي انطل���ق منه الدبلوما�ص���ي 
وال�صيا�ص���ي العراقي مو�صى ال�ص���ابندر )1897� 
1967( يف كتاب���ة مذكرات���ه »ذكري���ات بغدادي���ة: 
ال�ص���ادر  االحت���الل واال�ص���تقالل«  ب���ن  الع���راق 
ع���ام 1993. لق���د اأثار اهتمامي ال�ص���ديد يف هذه 
ال�ص���فحات احلية ال�ص���ادقة الطريقة التي حاول 
بها ال�ص���ابندر تدارك حالة اال�ص���طراب واخليبة 
والالمعنى التي انتهت اإليها جتربته عرب اإ�صرار 
م���اأزوم عل���ى ال�ص���عي اإىل حلظ���ة التنوي���ر التي 
تقت�صيها ال�صرة. والواقع اأن القارئ يحتاج اإىل 
الق���راءة بن ال�ص���طور ليدرك اجلانب املاأ�ص���اوي 
يف جترب���ة ال�ص���ابندر وه���و جان���ب يع���د معلم���ا 
متك���ررا يف جترب���ة املثقف العراقي ال�صيا�ص���ية. 
ورمب���ا كان هذا ه���و التنوير املتحق���ق على نحو 

غر مق�صود من املوؤلف. 
�ص���اأركز هنا عل���ى م�ص���اركة ال�ص���ابندر يف حركة 
ر�ص���يد ع���ايل الكي���الين ومعانات���ه الت���ي ترتبت 
عل���ى ف�ص���ل احلرك���ة. ه���ل اأك���ره ال�ص���ابندر على 
اال�ص���راك كما حاول ان يثبت للمحكمة وللقارئ 
على حد �ص���واء؟ اأرى اأن ال�ص���ابندر كان متحم�صا 
لنجاح م�ص���روع الكيالين. ويبدو من ال�ص���رد اأن 
دوافع���ه مل تك���ن وا�ص���حة حمددة. كان���ت خليطا 
م���ن احلما�ض لدور يف احلياة ال�صيا�ص���ية كوزير 
للخارجي���ة ورغبة يف تخلي����ض البلد من الهيمنة 
اال�ص���تعمارية االجنليزي���ة، وقد اختل���ط كل هذا 
بتحفظه جتاه التدخل االأهوج للجي�ض يف احلياة 
ال�صيا�صية وتهمي�ض املوؤ�ص�صات الد�صتورية التي 
مل يك���ن باإمكان ال�ص���ابندر � واأمثال���ه من املثقفن � 
اأن يج���دوا مكانا م�ص���رفا يف املعرك ال�صيا�ص���ي 
بدونه���ا. علم���ا اأن���ه اأع���رف م���ن �ص���واه بالنتائج 
الكارثي���ة التي جنم���ت عن اخلطيئ���ة االأوىل يف 
ال�ص���رق االأو�صط حن تدخل اجلي�ض العراقي يف 
ال�صيا�صة يف انقالب بكر �صدقي، يومها ا�صًتدعي 
من برلن حيث كان يعمل �ص���كرترا يف ال�صفارة 
العراقية ليتوجه اإىل بغداد يف اأجواء من الرعب 
والغمو�ض ويواجه تهمة اأده�ص���ته هي امل�صاركة 
يف اإر�ص���ال اأ�صلحة اإىل نظام فرانكو يف ا�صبانيا. 
ومل تتوف���ر اأدل���ة قاطع���ة عل���ى التهم���ة ويرى يف 
�ص���رده اأن �ص���ببها عداوة �صخ�ص���ية يكنها حكمت 
�ص���ليمان الآل ال�صابندر ب�صبب مطالبته بديون من 
قب���ل. وقد عانى ال�ص���ابندر ثالث �ص���نوات ليثبت 
براءت���ه ويعود اإىل عمله يف برل���ن )الطريف اأن 
احلرب العاملية الثانية اندلعت بعد �ص���هر من تلك 
العودة املنتظرة فع���اد اأدراجه اإىل بغداد ليواجه 

املزيد من العجائب(.
اإن التناق����ض بن الثورة وما تعنيه من �ص���جاعة 
ومبدئية وبطوالت من جهة، واحلياة الد�صتورية 

امل�صتقرة وما تعنيه من ابتعاد عن ا�صتبداد القادة 
الع�ص���كرين وحتكي���م للعقل من جه���ة اأخرى هو 
ال�ص���بب الرئي�ض يف ارتباك ال�ص���ابندر يف تربير 
مواقف���ه. وكانت مع�ص���لته الكربى اأن���ه حاول اأن 
ي���وازن الوالء للطرف���ن اأو م�ص���ك التفاحتن بيد 
واح���دة دون ج���دوى. وهكذا جند ن���ربة اجلزع 
والتح�صر وخيبة االأمل ت�صود �صرده ملعاناته، فهو 
ال يقدم نف�ص���ه بعد ف�ص���ل احلركة بطال يف االأ�ص���ر 
ب���ل �ص���حية لرعونة ال�ص���باط )الق���ادة( من جهة 
وخ�ص���ة ال�صيا�صين والبالط من جهة اأخرى. من 
هنا ي�ص���عر القارئ بتعاطف مع الرجل. مل اأ�ص���عر 
اأنه �صخ�ص���ية زائفة مدعية عل���ى االإطالق بالرغم 
م���ن �ص���تائمه وادعاءات���ه التي حاول به���ا تغليف 
حرت���ه ب���ن النقي�ص���ن املذكورين اآنف���ا. هنالك 
يف �ص���رده لوقائع عالقته بر�ص���يد عايل الكيالين 
التبا����ض متكرر، فهو يقول عن���د تكليف الكيالين 
ل���ه بت���ويل وزارة اخلارجي���ة الأول مرة »�ص���عرت 
يف تل���ك اللحظة مبزيج من االغتب���اط والردد.. 
كنت فرحا باأن اأخدم بالدي يف مثل تلك الظروف 
ولكنني كنت مرددا الأن الو�صع كان مرتبكا وقد 
ال اأجن���ح يف ه���ذه املهمة..« )����ض 251( ثم يقول 
عن ظهور ا�ص���مه وزي���را للخارجي���ة بعد احلركة 
»كن���ت اأ�ص���عر باغتب���اط اأم���ام ال�ص���عور الوطني، 
وب���اأمل اأم���ام قلة التدب���ر والتفكر ال�ص���ائدة عند 
اجلماعة.«)����ض 260( ث���م ي�ص���ف احلال���ة بع���د 
ت���اأزم االأحداث:«وبقين���ا بن طي����ض القواد وبن 
مكر االإجنليز.«)����ض 272(. وحن اأدرك اأن قادة 
اجلي�ض االنقالبين �ص���يجرون الب���الد واجلي�ض 
اإىل تهلك���ة حقيقية طل���ب اال�ص���تقالة لكنه تراجع 
كم���ا يلي: »رج���اين ]الكي���الين[ اأن اأنتظ���ر واأخذ 
ي�صتنجد بوطنيتي واإخال�صي و�صجاعتي و .. و 
.. و فا�ص���توىل علي اخلجل، وهي نقطة �ص���عيفة 
عندي، ور�ص���يت ب���اأن انتظر ولك���ن ال اأدري ماذا 

اأنتظر.« )�ض 274 (

اجلانب االآخر املثر للتاأمل يف هذه ال�ص���رة هو 
م���ا اأعقب نف���ي ال�ص���ابندر واعتقال���ه يف االأهواز 
واأفريقيا ثم �صجنه املذل يف اأبي غريب ملدة خم�ض 
�صنوات مع م�صادرة كل اأمواله. وهو الثمن الذي 
دفعه ال�صراكه يف احلركة. اأفرج عنه قبل انتهاء 
املدة ب�صنة ون�صف ثم عر�ض عليه نوري ال�صعيد 
عام 1949 اال�صراك يف حزب جديد �صكله با�صم 
حزب االحتاد الد�صتوري، ف�صار ال�صابندر اأمينا 
لل�صندوق يف احلزب! ثم مت ا�صتيزاره من جديد 
يف حكومة ال�ص���عيد هذه املرة )بالرغم من قناعة 
ال�ص���ابندر اأن ال�ص���عيد كان ال�ص���بب فيم���ا واج���ه 
م���ن العن���ت ويف التعام���ل مع ق�ص���يته بو�ص���فها 
جرمية عادية ال �صيا�صية،وهو يعلق على التغير 
متهكما »و�ص���بحان مبدل االأح���وال.« �ض 473(. 
من الوا�ص���ح اأن حكومة الو�صي وال�صعيد كانت 
ق���د ق���ررت اأن تواج���ه النا�ض بعد هزمي���ة العرب 
�ص���بغة  حتم���ل  بوج���وه  والوثب���ة   1948 ع���ام 
التط���رف الوطني والقومي بع���د اأن اطماأنت اإىل 
اأنه���ا �صخ�ص���يات اأفرغت م���ن كل اأحالمها ومثلها 
ال�ص���ابقة و�ص���ارت ت�ص���عى اإىل �ص���يء واحد هو 
حماية نف�ص���ها وم�ص���احلها واأموالها امل�ص���ادرة. 
ن���ربة التهك���م والياأ����ض وال�ص���رد املحاي���د الت���ي 
مي���زت الف�ص���ول االأخرة تدل على اأن ال�ص���ابندر 
اأدى دوره ال�صيا�ص���ي اجلدي���د دون قناع���ة، واأنه 
اأ�ص���طر اأن يتنازل ويرعى م�ص���احله. يعلق على 
ق���راره االلتح���اق بح���زب ال�ص���عيد وعل���ى ردود 
الفعل املوؤيدة وامل�صتهجنة بالقول: »اأما بالن�صبة 
اإيجابي���ة تخ���دم م�ص���احلي  فكان���ت خط���وة  يل 
ال�صخ�ص���ية واإع���ادة حقوق���ي، وتخ���دم يف نف�ض 

الوقت امل�صلحة العامة.« )�ض 473(. 
لدينا اإذن حالة معرو�ص���ة بكل تفا�ص���يلها ل�صياع 
وال�ص���رعية  الراديكالي���ة  الث���ورة  ب���ن  املثق���ف 
الد�صتورية وكيف اأدى هذا ال�صياع اإىل ان�صحابه 
اإىل عامله ال�صخ�ص���ي م�صغوال بجراحه وخيباته. 

لق���د خرج ال�ص���ابندر من جتربة النفي وال�ص���جن 
واملر����ض رم���ادا ال اأم���ل لقدحة فيه، و�ص���ار همه 
االأول واالأخ���ر ا�ص���تعادة مكانته لكي ال ي�ص���مت 
به ال�ص���امتون كما يرد �صراحة. ال اأعتقد اأن عمال 
اأدبي���ا عراقيا ق���د عر�ض هذه التجربة املاأ�ص���اوية 
امللتب�ص���ة بتفا�صيلها املوؤثرة و�صراحتها كما فعل 

ال�صابندر يف �صرته. 
خ�ص�ض ال�صابندر ف�ص���ال لذكرياته عن ال�صنوات 
اخلم����ض الت���ي ق�ص���اها يف م�ص���حة �ص���تالرب يف 
�صوي�ص���را لل�ص���فاء من الت���درن الرئ���وي )1925� 
م���ن  ي�ص���تطيع  وال  عنه���ا.  وانطباعات���ه   )1930
ق���راأ رواي���ة توما����ض م���ان »اجلب���ل ال�ص���حري« 
)1924( املخ�ص�ص���ة ل�صبع �ص���نوات ق�صاها بطل 
الرواية هان�ض كا�ص���تورب يف م�ص���حة م�ص���ابهة 
يف �صوي�ص���را اإال اأن يقارن الو�ص���فن. والطريف 
اأن هنالك ت�ص���ابه يف العنا�ص���ر االأ�صا�ص���ية؛ منها 
اعتق���اد را�ص���خ يف الن�ص���ن اأن امل�ص���حة تختزل 
الع���امل املوج���ود يف اخل���ارج عل���ى نح���و مكثف 
ودال. يذكر ال�صابندر اأن الكثر من العرب كانوا 
موجودي���ن يف امل�ص���حة، وكانت جت���ري الكثر 
م���ن احلوارات ال�صيا�ص���ية والفكرية بينهم. ومن 
الوا�ص���ح اأن العرب هن���اك كانوا يعي�ص���ون عاملا 
واح���دا مع الغ���رب االأوربي. وال�ص���ابندر نف�ص���ه 
من���وذج على تداخ���ل االأفقن العرب���ي واالأوربي 
اإذ يالح���ظ م���ا ال حظ���ه توما�ض م���ان يف روايته 
م���ن اأن التي���ارات ال�صيا�ص���ية والفكرية ال�ص���ائدة 
خارج امل�ص���حة كانت ماثلة بق���وة داخلها: هنالك 
اال�ص���راكي والفا�ص���ي والليربايل، وهي مناذج 

يقدمها مان بتو�صع يف روايته. 
يب���دو ال�ص���ابندر يف نهاي���ة مذكرات���ه وكاأنه اأحد 
اأبطال م�ص���حة م���ان، يكابد ثم ال يتعلم اإال در�ص���ا 
تنوي���ر  حلظ���ة  دون  تاريخ���ه  يكت���ب  ملتب�ص���ا، 
توا�ص���يه، بالرغم من اأنه يقدم لنا وهو يكابد ذلك 

�صورة عميقة الداللة.
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العراقي الشابندر: صراخ وصخب من
في نورنبرغ

ذكريات موسى الشابندر البغدادية : 
السيرة واضطراب لحظة التنوير

كان م��وىس الش��ابندر واحدًا من مخرضمي السياس��ة العراقية... وهو ال��ذي أمىض جزءا كبريا 

م��ن حياته خالل النص��ف األول من القرن العرشين يف مجلس النواب العراقي ثم يف الس��لك 

الدبلومايس كام أمىض فرتة وزيرا للخارجية أيام انقالب رشيد عايل الكيالين.

ومن ضمن املناصب التي شغلها الشابندر منصبه يف السفارة العراقية يف برلني، ما أتاح له أن 

يش��هد صعود النازية وأوج مجدها يف وقت كان العرب مييل��ون بجدية ناحية هتلر. ويف هذه 

الصفحة من كتابه »ذكريات بغدادية« يحدثنا الش��ابندر عن حضوره مؤمتر النازيني يف نورنربغ 

العام 1936 والذي وصل فيه مشهد قوتهم إىل ذروته.
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د. سمير عبد الرسول العبيدي 

محمد ابراهيم محمد

ال�ص���رة  كت���ب  اكت�ص���بت  تق���دم  مل���ا  وا�ص���تنادًا 
للباح���ث  تق���دم  اإذ  خا�ص���ة،  اأهمي���ة  ال�صخ�ص���ية 
�ص���اهد  رواي���ة  الع���ادي  الق���ارئ  اأو  االأكادمي���ي 
عيان اأ�ص���هم وب�ص���كل مبا�صر يف �ص���ياغة احلدث 
التاريخ���ي. علم���ا اإن ه���ذه االأهمية ت���زداد اأذا ما 
تاأملن���ا بدقة خلفي���ات هذه ال�صخ�ص���يات، ذلك اأن 
اأنظم���ة احلك���م امللكية تع���د وفقا للباح���ث اأنظمة 
نخبوي���ة، اأي اأنه���ا تعتم���د عل���ى نخبة �صيا�ص���ية 
حمددة ذات انتماءات طبقية اأو وظيفية مت�صابهة 

اإن مل تكن متطابقة متاما. 

وفيم���ا يتعلق مبرحلة احلكم الوطني يف العراق 
نالحظ اإن غالبية ال�صيا�ص���ين قد �صغلوا منا�صب 
ع�ص���كرية اأو مدني���ة يف االإدارة العثماني���ة، ل���ذا 
فاأن تبواأ اأي �ص���خ�ض ملن�ص���ب وزاري من خارج 
ه���ذه الطبق���ة النخبوي���ة لهو اأمر جدي���ر بالبحث 

واال�صتق�صاء.
�صخ�ص���ية  ت���ربز  ال�ص���ابق  ال�ص���ياق  ه���ذا  ويف 
ال�صيا�ص���ي العراق���ي مو�ص���ى حممود ال�ص���ابندر 
)1897 – 1967(. وه���و كم���ا ي���دل علي���ه لقب���ه 
ينتم���ي اإىل طبقة كبار التج���ار، لذا فاأن انخراطه 
بال�ص���اأن ال�صيا�ص���ي جاء وفق قناعة ذاتية بحتة، 
وهو ما كان حري�صا ا�صد احلر�ض على تبيانه يف 
مذكراته ال�صخ�ص���ية واملعنونة)ذكريات بغدادية 
العراق بن االحتالل واال�ص���تقالل(، وال�ص���ادرة 
ع���ن دار ريا�ض الري�ض للكتب والن�ص���ر، لندن يف 

�صهر اأيار عام 1993. 
تكون���ت املذكرات م���ن متهي���د اأويل بقلم حممود 
مو�ص���ى ال�ص���ابندر، اأعقبه تقدمي مط���ول لفاروق 
الدملوج���ي، عر�ض فيه وب�ص���كل مو�ص���ع الأهم ما 
احتواه الكتاب مركزًا وب�صكل اأ�صا�صي على القول 
“ تلك الفرة الزمنية من تاريخ العراق ت�صتحق 

درا�ص���ة مو�ص���عة وجهدًا عمليًا �صادقًا لك�صف ذلك 
اجلزء من تاريخ املنطقة... واأهميتها تكمن كذلك 
ويف نف����ض اخلطورة يف القواع���د التي تبلورت 

والتي قامت الدولة الفتية عليها... “.
اإما مادة الكتاب االأ�ص���لية فتتاألف من �صتة اأق�صام 
اأ�صا�ص���ية حمل ق�ص���مها االأول عن���وان ))البدايات 
االأوىل(( وه���و كم���ا دل���ت علي���ه ت�ص���ميته يهت���م 
بدرا�ص���ة ن�صاأة مو�صى ال�صابندر االأوىل يف حملة 
جدي���د ح�ص���ن با�ص���ا البغدادي���ة العريق���ة، اإذ اإن 
اأكرث �ص���كانها كان���وا من التجار وكب���ار املوظفن 
والعائ���الت القدمية املعروف���ة. ثم دخوله يف عام 
اإىل مدر�ص���ة االحت���اد والرق���ي. وه���ذه   1910
مدر�ص���ة ع�صرية تاأ�ص�صت بعد االنقالب العثماين 
عام 1908 وكانت وفقا للطراز االأوربي وتدر�ض 
فيه���ا العلوم احلديث���ة، لكن اأهم ما ج���اء يف هذا 
الق�صم هو ما حدث لوالد ال�صابندر من م�صايقات 
وم�ص���ادرة اأموال من قبل العثمانين، ثم من قبل 
املحتل���ن االنكليز الذين اتهم���وه ظلما بالتعاون 
م���ع االإدارة ال�ص���ابقة، فت���م نفيه اإىل الهن���د االأمر 
الذي دفع مبو�صى ال�صابندر اإىل حتمل امل�صوؤولية 

يف اإدارة جتارة االأ�صرة.
�صغل الق�صم الثاين والذي يحمل عنوان ))�صنوات 
الهجرة(( اجلزء االأكرب من املذكرات، وهو يغطي 
امل���دة م���ل ب���ن عام���ي 1922 و 1939، ويتك���ون 
م���ن جزءين رئي�ص���ين يغط���ي جزئ���ه االأول املدة 
)1922 – 1933( وفيها تنقل مو�ص���ى ال�ص���ابندر 
مابن فرن�ص���ا و�صوي�صرا و ايطاليا ملتابعة اأعماله 
التجاري���ة، ويحوي و�ص���فا �ص���يقا لالأو�ص���اع يف 
اأورب���ا عق���ب انته���اء احل���رب العاملي���ة االأوىل ثم 

�صنوات الركود االقت�صادي )1929 – 1933(
، وينته���ي ه���ذا اجل���زء بتعيين���ه يف القن�ص���لية 
العراقي���ة يف جنيف حيث تابع وب�ص���كل مبا�ص���ر 

ع���ددا من الق�ص���ايا العامة كق�ص���ية االثورين ثم 
وفاة امللك في�صل االأول )8 اأيلول 1933(، اإ�صافة 
اإىل ر�صده امل�صتمر للن�صاط الدبلوما�صي العراقي 
يف اأوربا والتي كانت ت�صهد �صعود جنم النازية 
والفا�صية االأمر الذي اأدى الندالع احلرب العاملية 

الثانية عام 1939. 

خ�ص����ض مو�ص���ى ال�ص���ابندر الق�ص���م الثال���ث من 
مذكرات���ه لبي���ان وجه���ة نظ���ره ح���ول دوره يف 
اإثن���اء احل���رب العراقي���ة – الربيطاني���ة، بحك���م 
حكوم���ة  يف  اخلارجي���ة  وزي���ر  من�ص���ب  �ص���غله 
ر�ص���يد ع���ايل الكي���الين )10 ني�ص���ان – 29 اأيار 
1941(، ل���ذا فه���و على درجة كبرة م���ن االأهمية 
بالن�ص���بة للباحث���ن االأكادميي���ن، اإال ان���ه يغل���ب 
على حمتوياته االنفعال ال�ص���ديد ويب���داأ ذلك من 
ت�ص���ميته       )بن�ص���يبك ي�ص���يبك( ث���م ميت���د ذل���ك 
اىل بع�ض العناوي���ن الفرعية )التبلبل وعواقبه، 
بن احلرة واالأمل، �ص���اع احل�ص���اب(، لذا جنده 
يوج���ه انتقادات الذعة لزمالئ���ه الوزراء من دون 
اأن يت�ص���من ذل���ك انتقا�ص���ا م���ن وطنيته���م وكما 
ورد يف ����ض 262 حي���ث يذك���ر ))قلت اإن ر�ص���يد 
ع���ايل و�ص���باط اجلي�ض كان���وا ميثل���ون اجلبهة 
الوطني���ة املقاومة لت�ص���رفات االنكليز واأعوانهم 
ولك���ن مع االأ�ص���ف مل تتوف���ر فيهم تلك ال�ص���روط 
ال�صرورية وال�ص���يما بعد اأن اند�ض يف �صفوفهم 
عنا�ص���ر فو�ص���وية وانتهازية،...((. ونحن وان 
مل نتف���ق متام���ا م���ع وجه���ة النظ���ر ه���ذه، اإال انه 
يج���ب اأن نحرمه���ا والأ�ص���باب مو�ص���وعية منها 
اإن �ص���احب املذكرات قد تعر�ض ل�ص���نوف �ص���تى 
م���ن التعذيب بدءا من جلوئ���ه اإىل اإيران ثم األقاء 
القب�ض عليه من قب���ل الربيطانين الذين احتلوا 
اإيران م���ع حلفائهم ال�ص���وفيت، حيث مت نفيه مع 
ع���دد من رفاق���ه اإىل جنوب اإفريقيا التي و�ص���لها 
يف 25 كان���ون الثاين 1942 عقب رحلة م�ص���نية 
بالباخ���رة، ليبق���ى يف املعتق���ل حت���ى 25 �ص���باط 
1944 يف اأو�ص���اع غر اإن�ص���انية، لع���ل من ابرز 
االأدلة عليها وفاة رئي�ض الوزراء االأ�ص���بق ناجي 
االإهم���ال  ب�ص���بب   1942 اأب   17 يف  ال�ص���ويدي 
و�ص���عف العناية ال�صحية. ي�ص���اف لذلك انه بداأ 

بتدوينها حينما كان باملعتقل.

اخت����ض الق�ص���م الراب���ع من املذكرات مبو�ص���وع 
مو�ص���ى  يتن���اول  وفي���ه  واملحاكم���ة،  ال�ص���جن 
ال�ص���ابندر ظروف حماكمته اأمام املجل�ض العريف 
الع�ص���كري وفقا للمادة 80 من قانون العقوبات، 
وهو يت�ص���من و�ص���فًا دقيق���ًا لتفا�ص���يل املحاكمة 
مرفقا مبحا�ص���ر كاملة للجل�صات معززة باإفادات 
جلميع ال�ص���هود، وينتهي ب�ص���دور ق���رار احلكم 
يف 16 اأب 1944 بحب�ص���ه ملدة 5 �ص���نوات، حيث 
مت اإيداعه يف �ص���جن اأبو غريب، اإىل اأن �ص���درت 

االإرادة امللكية بالعفو عنه يف 9 متوز 1947.
ومع اإطالق �ص���راحه بداأ مو�ص���ى ال�صابندر يركز 
على حياته ال�صخ�ص���ية عامة والوظيفية خا�صة، 
وه���و مان���راه جلي���ا يف الق�ص���من االأخرين من 
املذك���رات، اإذ ت�ص���منا انطباع���ات عامة وجتارب 
ذاتي���ة، من املمكن اأن منيز فيه���ا فقط الدور الذي 
لعبه يف م�ص���اريع الوحدة بن �ص���وريا والعراق 
عقب عودته لل�ص���لك الدبلوما�صي يف 30 ت�صرين 
الثاين 1949 و تعيينه مبن�صب الوزير املفو�ض 
يف دم�صق، وظروف عمله الدبلوما�صي، وتنتهي 

املذكرات يف عام 1952.

كان����ت العالق����ات بن املاني����ا وايطالي����ا متينة وتقف����ان موقف 
العداء من النظام اال�صباين بقيادة اجلرنال فرانكو.

كان اأول ال�ص����جون الت����ي دخله����ا الوزي����ر مو�ص����ى حينما كان 
�ص����كرترًا ل�ص����فارة العراق بربلن ومت ا�ص����تدعاوؤه اىل بغداد 
ع����ام 1936 من قبل رئي�ض الوزراء بكر �ص����دقي وقد اجتاحه 
ال�صرور والفرح و كان اأمله اأن يحظى مبقابلة كرمية ملا قدمه 
م����ن خدمات للعراق ومينح من�ص����بًا عاليًا، وما ان و�ص����ل اىل 
بغ����داد حت����ى مت ايداعه ال�ص����جن العام ببغ����داد بتهمة اخليانة 
باالت�ص����ال باجلرنال فرانكو اال�ص����باين ودخوله يف �صفقات 
بيع ال�ص����الح  لال�صبان .وان ميول  بكر �صدقي الملانية معادية 
لتوجه����ات الربيطانين. وبرغم ذلك فق����د متت ترباأته واخلي 

�صبيله  وقد كان ق�صدهم من ذلك ابعاده عن من�صبه هناك. 
وكان ال�ص����ابندر  مولعا بحب م�صر كثرًا ويف احدى زياراته 
هناك وقع  بيد االنَكليز ثم �ص����جن يف �ص����جن العبا�ص����ية. ويف 
حادث����ة اخ����رى قام����ت ال�ص����لطات الربيطانية باعتقال����ه ونقله 
اىل رودي�ص����يا ث����م اعادته اىل م�ص����ر ثانية ث����م مت ترحيله اىل 
اي����ران متهيدًا الأر�ص����اله اىل احد ال�ص����جون يف بغ����داد ، وهذا 
يعني ان مو�ص����ى ال�ص����ابندر قد  زار اكرث ال�صجون يف اوقات 
متقارب����ة . فم����ن �ص����جن رودي�ص����يا  ) جنوب افريقي����ا ( ثم اىل 
�ص����جن اال�ص����كندرية يف م�صر ثم �ص����جن يف ايران ثم اىل احد 

�ص����جون بغداد . ان م�صيبة هذا الرجل هو انه مل يرتكب خطاأ 
ومل يرتكب جرما �ص����وى انه اتهم بتاأيي����ده للحركة االنقالبية 
الت����ي ق����ام بها ر�ص����يد ع����ايل الكي����الين ع����ام 1941ا . كما قام 
����ًا وقائ����دا ع�ص����كريا بتهمة  الربيطاني����ون باإعتق����ال 35 �صخ�صً
االنق����الب او امل����واالة لالنقالبين .وكان هذا الوزير ال�ص����فر 
اخلفيف الظل ، الب�ص����و�ض مو�ص����ى ال�ص����ابندر �ص����من هوؤالء ، 
وبقي يف ال�ص����جن حتى متت  ترباأته م����ن قبل املحكمة اخرا 
من جميع التهم املل�صقة به ، بعد �صنوات ق�صاها يف ال�صجون 
�ص����اعت من عم����ره ومتت مكافاأت����ه بعد ه����روب الكيالين اىل 
خارج العراق . فقد مت نقله بعد ذلك اىل ال�صفارة العراقية يف 
وا�ص����نطن . وقد عر�ض عليه فا�صل اجلمايل يف حينه من�صب 
وزارة اخلارجي����ة فاعتذر عن قبول����ه . وبعد فرة عر�ض عليه 
البا�ص����ا نوري ال�ص����عيد رئي�ض ال����وزراء نف�ض املن�ص����ب.  .لقد 

توىل من�صب وزارة اخلارجية مرتن يف العهد امللكي .
وبعد ق�صة حب جميلة تزوج بلبنان من فتاة لبنانية فاأجنبت 
ل����ه حمم����ود وغي����دة ، وق����د ن�ص����حهما ان يكون����ا بعيدي����ن عن 
ال�صيا�ص����ة ومتاعبه����ا واالعيبه����ا وتركهما يكمالن درا�ص����تهما 
يف امريكا اثناء وجوده هناك وان يختارا طريقهما لي�ص����قوه 
باأنف�ص����هم  بعي����دًا ع����ن ال�صيا�ص����ة  ث����م ذكرهما باآالم ال�ص����جون 

و�صياع العمر. 

موسى الشابندر في ذكرياته البغدادية

كاتب سجن 12 مرة

تعد مرحلة الحكم الوطني يف 

الع��راق )23 أب 1921 – 14 متوز 

1958(، من أه��م  املراحل يف 

تاريخ العراق املعارص، لكونها 

شهدت تأس��يس الدولة العراق 

الحديثة  عق��ب زوال االحتالل 

للمدة  اس��تمر  العثامين والذي 

.)1918 – 1534(

  يف حياة كل منا لحظات من النجاح واخرى من الفش��ل ، وغالبا ما يكون س��بب ذلك يعود ملدى 

النشاط والذكاء والفاعلية الشخصية يف حالة النجاح ، لكن قد يكون العكس يف بعض االحيان اذا 

ما كان االنس��ان خامال كس��وال غبيا ، لكن يف الكثري من االحيان يكون للحظ والبخت دور كبري يف 

النجاح او الفش��ل ، وهذا ما رافق الدبلومايس موىس الش��ابندر ، كان نوع��ا من النحس التصق به 

واىب مفارقته وال عالقة ليشء او لعاطفة او مال يف ذلك  وامنا بسبب الحظ العاثر الذي الزمه هذا 

الش��ابندر الذي جمع قلبه بالزواج من س��يدة لبنانية جميلة . و موىس الش��ابندر شخصية بشوشة ال 

تفارق وجنتيها الضحكة واالبتسامة والنكتة حتى تعرض بسببها للمضايقات ومالحقات....



زه����ي����ر خ���ض���ر ي��اس��ي��ن

املل���ك  و�ص���ل   1933 ع���ام  ايل���ول  م���ن  االول  يف 
في�ص���ل االول اىل مدينة برن يف �صوي�صرا لغر�ض 
اال�صت�ص���فاء ال�ص���نوي وكان مبعيته وفد �صم فيما 
�ص���م امللك عل���ي ون���وري ال�ص���عيد ور�ص���تم حيدر 
وحت�ص���ن قدري ويف ال�ص���اعة 11،45 من م�ص���اء 
وم اخلمي�ض 7 ايلول تويف امللك في�صل االول وقد 
اعلنت احلكومة العراقية نباأ نعيه بيان �ص���در يف 

8 ايلول جاء فيه :
   

فجع���ت االم���ة عند منت�ص���ف ليل���ة اجلمع���ة بوفاة 
�ص���يدها وب���اين جمدهاجالل���ة امللك في�ص���ل االول 
وذلك نتيجة نوبة قلبية و�صاءت االقدار االلهية ان 
حترم البالد يف ا�ص���د �ص���اعاتها من قيادة موؤ�ص�ض 
ع���ون  يف  الل���ه  كان  املحب���وب  وزعيمه���ا  الدول���ة 
اجلمي���ع على هذا امل�ص���اب اجللل �ص���يعلن احلداد 

والتتويج ببيان اخر..
واذ تث���ر حادث���ة الوف���اة العدي���د من الت�ص���اوؤالت 
وحتيطه���ا ال�ص���كوك ف���ان ا�ص���ابع االته���ام توج���ه 
لع���دة جهات كانت وراء مقتل في�ص���ل االول ومنها 
ن���وري ال�ص���عيد ال���ذي كان���ت عالقته جي���دة بامللك 
حت���ى ت�ص���كيلة اول وزارة ع���ام 1930 بعدها اخذ 
يت�ص���رف من مركز قوة وهذا ما كان يثر في�ص���ل 
الي���ه بح���ذر وترق���ب وق���د تفج���ر  االول وينظ���ر 
ال�صراع بينهما ب�صبب ق�صية تتعلق  با�صراب عام 
1931 ح���ن كان مزاحم الباجه جي وكيال لرئي�ض 
الوزراء نوري ال�ص���عيد ال���ذي كان خارج العراق ا 
كان الباجه جي قد اقدم على اتخاذ تدابر ق�ص���رية 
ادت اىل توجي���ه انتق���ادات �ص���ده يف الوقت الذي 
التزم���ه و�ص���انده نوري ال�ص���عيد عن���د عودته مما 
ادى اىل ا�صطدامه مع امللك الذي عار�ض اجراءات 

الباجه جي.
نع���ود اىل موق���ف نوري ال�ص���عيد ليلة وف���اة امللك 
في�صل االول كما يرويها مو�صى حممود ال�صابندر 
ال���ذي �ص���بق ان �ص���غل من�ص���ب وزي���ر اخلارجي���ة 
وكان من �ص���من اع�ص���اء الوفد املرافق للملك فبعد 
و�ص���ولهم )ب���رن( ح���ل املل���ك وحا�ص���يته يف فندق 
)بللفو( وقبل وفاته بيوم واحد وبعد الع�صاء كان 
اجلمي���ع جمتمعن ح�ص���ب العادة يف به���و الفندق 
وكان امللك علي يتحدث مع  االمر �صكيب ار�صالن 
يف احدى زوايا البهو يف الوقت الذي ان�ص���غل فيه 
امللك في�صل االول وعادل ار�صالن يف حديث عميق 
ام���ا بقية اع�ص���اء احلا�ص���ية فق���د كانوا من�ص���غلن 
مبتابعة مباراة بكرة املن�ص���دة بن �صيدة انكليزية 
واح���د رجال الوف���د ويف هذه اللحظة ن���ادى امللك 
في�ص���ل على مو�صى ال�ص���ابندر وقال له تعال يا ابا 
�ص���رارة قل احل���ق من اكرب ان���ا ام ع���ادل وقبل ان 
يرد ال�صابندر وا�صل امللك كالمه عادل كان مبعوثا 
عندما كنت انا مل ازل ادر�ض يف ا�صتنبول قل بالله 

عليك يا ابا �ص���رارة من االكرب هو ام انا؟ وبالفطنة 
والذكاء الذي ع���رف بها ال�ص���ابندر اجاب)جاللتك 
اكرب وان كان االمر عادل قد ولد قبلك( وهنا ادرك 
في�ص���ل نباهةال�ص���ابندر وح�ص���ن اجابته ف�ص���حك 

فرحا كالطفل.
وبع���د ان انف�ض اجلمي���ع واوى كل اىل غرفته يف 
الفن���دق حدث ما مل يكن يخط���ر على بال احد . لقد 
مات امللك ويبدو ان هول ال�صدمة وعظيم املفاجاة 
مل تدع قدرا من ال�صجاعة الحد ان يتحرك او يعمل 
�صيئا با�صتثناء نوري ال�صعيد الذي تذكر انه وزير 
اخلارجي���ة وعلي���ه ان يق���وم باتخ���اذ االج���راءات 
ار�ص���ال  مث���ل  املنا�ص���بة  ه���ذه  مث���ل  يف  الالزم���ة 
الربقيات اىل بغداد واالت�ص���ال باجلهات الر�صمية 
ال�صوي�صرية لرتيب اجراء نقل اجلثمان وكل هذه 
االمور تبدو طبيعية با�ص���تثناء مهمة واحدة ا�صر 
نوري ال�صعيد على تنفيذها وهي ايفاد احد اع�صاء 
الوف���د املراف���ق اىل دائ���رة املفو�ص���ية الربيطانية 
البالغه���ا وف���اة املل���ك وكان���ت ال�ص���اعة الواح���دة 

بع���د منت�ص���ف الليل وق���د اختر مو�ص���ى حممود 
ال�ص���ابندر لهذه املهمة ومل تفلح جهود البع�ض من 
اع�ص���اء الوف���د قناع ن���وري ال�ص���عيد بتاجيل هذه 
املهمة اىل ال�ص���باح ومل يكن هناك بد �صوى حترك 
ال�ص���ابندر �صوب دار املفو�ص���ية الربيطانية وعند 
و�صوله اليها ودق الباب وبعد انتظار طويل خرج 
رج���ل خممور جه���د ال�ص���ابندر يف افهام���ه طبيعة 
املهم���ة الت���ي جاء ب�ص���ببها يف هذا الوق���ت املتاخر 
م���ن الليل. ومل ي���درك الرج���ل املهم���ة اال بعد جهد 
طويل واخرب ال�ص���ابندر ان الوزير الربيطاين يف 
هذا الوقت ي�صكن فيال خارج املدينة وانه بو�صعه 
هذا الي�ص���تطيع اخباره با�صم ال�صارع او رقم الدار  
وان���ه يعرف فق���ط الطريق املو�ص���ل اليها ومل يكن 
بي���د ال�ص���ابندر من حل �ص���وى ال�ص���ر يف الطريق 
الذي ا�ص���ار اليه الرجل املخموريف حماولة لبلوغ 
�صكن الوزير الربيطاين وبعد طول عناء ا�صتطاع 
معرفة الفيال وكانت ال�صاعة الرابعة �صباحا وحن 
ق���رع الباب اطلت امراة مبالب�ض النوم من النافذة 

و�ص���الت عن القادم وما هي حاجت���ه وبال مقدمات 
�ص���اح ال�ص���ابندر لقد مات امللك ...! وهنا �صرخت 
امل���راة باعلى �ص���وتها اواه ونزلت مهرولة وحدث 
هرج مرج يف الدار حيث انرت اال�ص���واء وخرج 
م���ن به���ا اىل اخل���ارج وملا اخربه���م ال�ص���ابندر ان 
املق�ص���ود هو امللك في�صل االول قالت املراة )ا�صفة 
كنت اظنه جورج اخلام�ض(وبعدها قابل ال�صابندر 
الوزي���ر الربيط���اين واعتذر له ع���ن االزعاج الذي 
�ص���ببه يف مث���ل ه���ذه ال�ص���اعة املتاخرة م���ن الليل 
وابلغه ان ذلك كان م�ص���دره ا�صرار نوري ال�صعيد 
على �صرورة ابالغه خرب وفاة في�صل االول ورجع 
ال�ص���ابندر اىل الفندق وهو ال ي���دري ما وراء هذه 
املهمة الغام�ص���ة التي ا�ص���ر على القيام بها نوري 

ال�صعيد.
ومن جهة اخرى يذك���ر تقرير املفو�ض الربيطاين 
يف ب���رن بان جثة امللك في�ص���ل قد حنطت ب�ص���رعة 
مريبة وعن���د مالحظة موقف نوري ال�ص���عيد جند 
ان���ه كان قد ا�ص���ر على حتنيط اجلث���ة حاال وتنقل 
اىل الع���راق برفق���ة املل���ك عل���ي وكان ال�ص���عيد ق���د 
ا�صتف�ص���ر من الوكيل املفو����ض الربيطاين يف برن 
فيما اذا كانت ال�ص���فن احلربية الربيطانية جاهزة 
لنقل اجلثمان اىل م�ص���ر او فل�ص���طن وان مل يكن 
باالم���كان ذلك فان نوري م�ص���تعد التخ���اذ ما يلزم 
من االج���راءات لنق���ل اجلثمان ليلة احل���ادث على 
ظهر �صفينة جتارية ويبدو ان ا�صرار ال�صعيد على 
حتني���ط اجلثة ب�ص���رعة ونقلها كان���ت يف حماولة 
من���ه الخفاء �ص���ئ ما ميكن ان يو�ص���حه اي فح�ض 
طبي للجثة ال�ص���يما وان العديد من ال�صكوك كانت 
وال زال���ت مثارة حول وفاة في�ص���ل االول وانه قد 
قت���ل م�ص���موما وان اح���د مدبري ح���ادث القتل هو 

نوري ال�صعيد.

موسى الشابندر 
وحادث وفاة الملك فيصل االول


