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علـى كل اقـربائـه ومعـارفه ومن
اقـرب افـراد عـائـلـته االفـادة من
اجلــاه الـــســـيــاسي الـــذي كــان
بل انه وقع حتت طـائـلـة عـلـيه 
كـــره مـن بـــعض اقــــاربه ألنه ال
يـــســمح لـــهم بــتــلـك الــنــزعــات
ـعـروفـة الـتي حتـكـمـهـا فرص ا
واخلالصة من ذلك انه الغنائم 
الـزم نـفـسه عن قـنـاعـة واصرار
كمـا الزم دائرة عـائلته وقـبيلته
ـنفعي في الـترفع عن الـتجـبر ا

التقليدي الشائع .
ــؤشــر الـثــالث : ان الــســاحـة ا
الــســيـاســيــة الــعـراقــيــة انـذاك
كــانت مــلــغــومـة بــالــكــثــيـر من
ـطـبـات لـيس اقـلـهـا مـايـحـرك ا
السيـاسي للـحصول على هذا
او في كــسب ــنـــصب او ذاك  ا
ــؤثــرة في احلـدث ود الــقــوى ا
الـــســيـــاسي انـــذاك وهي قــوى
عـطيات الـسائدة مـؤثرة وفق ا
ــــثــــلــــهــــا احلــــضــــور الــــتي 
الـــبــــريــــطـــانـي ومـــجــــمــــوعـــة
سـيـاسـيـ عـراقـي بــعـضـهم
اسـتـطـاع ان يؤسـس له نـفوذا"
مـقـابل ـكن االســتـهـانـة به  ال 

عـيارية القـوة ا
الــتي كـــانت تالزمه ويــدرك انه
في صمـيـمـها ولـيس من شـيمه

التخلص منها .
لـــقــد كـــان الــســـعــدون يـــكــابــد
ولــنــا ان ـــعــركــة مــفــتــوحــة 
نــــتــــصــــور حــــجم مــــعــــانــــاته
شخصيا وحجم االنسداد الذي
كان خصومه يعانون منه اذ لم
يـجــدوا في مــواقف الـســعـدون
مــايــعــيــنــهم عـــلى الــنــيل مــنه
وبـذلك خـسـروا مـقـدمـا فـرصـة
مــواجــهــته واالنــتــصــار عــلــيه
خـاصـة وانـه كـان قـلـيل الـكالم
حـــريــصــا اشـــد احلــرص عــلى
االمــتـنــاع من اخلــوض جــزافـا
ــمــاحــكــات الــســيــاســيــة فـي ا
وعـلى ادق وصف فان الـقائـمة 
صـمت الـسعـدون قتل خـصومه
مقـدمـا وانـهم ازاء ذلك كـان من
احلتمي ان يـفتشوا عن وسائل

اخرى للنيل منه .
ــــــكن ان احلـــــقــــــائـق الــــــتي 
ـــؤثــرات اســـتــخـالصــهـــا من ا
الـثالثة الـتي تـنـاولتـهـا البد ان
تـع اي مـحلل في الـقدرة على
تـفـكـيك الـطـعن الـذي اسـتـهدف
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ـدارس في منـطقـتهم سمـعت من احد اصـدقائي ان الـدولـة قد بـاعت باحـة احد ا
ـوضوع تـب ان هـناك مـدرسة ـا استـفسـرت عن ا لغـرض اقامـة مول جتـاري و
ستثمر درسة  الية قد بيـعت وباحة ا وجمعـية تعاونية مجاورة لهـا تعود لوزارة ا
القـامــة مـول جتـاري. وتـذكـرت نــدوة كـنت حـضـرتــهـا في احـدى الـوزارات خالل
ـاضي تتـمحـور حول األسـتـثمـار األمثل ألمـوال الوزارات زيارتي لـلعـراق العـام ا
تـكلم االبرز فيها ومدير الندوة دكتور "ك" والشركـات والهيئات احلكومية وكان ا
ـالـيـة شرق هـذا الـدكـتـور وغرب عن ـدراء الـعامـ في وزارة ا ومـعه لـفـيف من ا
ـوازنـة كل عام وعن وازنـات والـرواتب التـي تأكل ا االستـثـمار وعن الـعـجـز في ا
ـتراكـمـة ودراسته خـارج الـعراق ولـقائه رؤيته حلل تـلك االزمـة من خالل خبـرته ا
بـعـدد من اخملـتصـ في الـشـأن االقتـصـادي علـى مسـتـوى العـالم وكـيف تـربطه
عالقـة عـائـلـيـة بـوزيـر اقـتـصـاد في احـدى دول امـريـكـا الالتـيـنـيـة واخـر في دولـة
اوربيـة واخر من افريقيا واسـيا والخ وطرح رؤيته تلك وضرب امـثله تثبت صحة
فـكــرته وجنــاعـتــهـا وجنــاحــهـا اذا مــاطـبــقت هــنـا. كــانت فــكـرته تــتــمـحــور حـول
خصخـصة الشركات واستثمارها وبيع عقارات وآليات القطاع العام للناس والخ
 واالمـثـلة الـتي إتى بـهـا كـانت عن دول مـتخـلـفـة واقتـصـادهـا منـهـار ويـتـحكم به
ـشكلـة ان اغلب احلاضـرين كانـوا منبـهرين باالسـتعراض جتار ورجـال اعمال ا
الـذي قـدمه ولم يـكـلـف احـدهم نـفـسه عـنـاء الـبـحث عن اسـمـاء اخملـتـصـ او عن
اقـتـصـاديـات الدول الـتي ذكـرهم. ذكـر هـذا الـدكـتور الـنـحـريـر حـاالت عن حتويل
دوائر احـدى الوزارات الى نظـام الشركـات وحتدث عن مزايـا التحـول من مديرية
الى شركـة "وهذا صـحيح لكن الـوضع احلالي اليـسمح بـالتحـول الن اغلب دوائر
كن حتـويلهـا لنـظام التـمويل الذاتي ـركزي وال الدولـة تعمل وفق نـظام التـمويل ا
لعـدم قدرتها على االنتاج والن كـادرها قد تضاعف عدة مـرات عما كان عليه قبل
احتالل الـعراق واليـوجد اقـتصـاد حقـيقي او سـوق استـهالكي للـمنـتج احمللي او
خطة لـلتصدير حتى تتمكن الدوائر من تمويل نفسها" وذكر حاالت عديدة لتعظيم
موارد الـشركـات وكانت اولى احلـاالت بيع اراضي عـائدة لـلدائـرة وذكر كيف ان
بـالغ كبـيرة "عـلى شـكل منح وقـروض التي ـاليـة  احدى الـدوائر مـدينه لـوزارة ا
نح ـالـية لـشـركـات الدولـة لـتـسديـد رواتب مـوظـفـيهـا ولـوال تـلك ا تـقـدمهـا وزارة ا
ألعلنـت الشركات افالسها وتـسريح جميع العـامل فيها" وعـند البحث والدراسة
وجـد ان تـلك الـدائرة لـديـهـا مـخازن غـيـر مـسـتـخدمـة في احـدى احملـافـظات وفي
ليار دوالر تـقريباً واقترح عليهم بيعها وتسديد افضل منـطقة فيها تصل قيمتها 
تـلكاتهـا حتى توفر ـتبقي "فهل احلل ان تـبيع الوزارات  الـية واستغالل ا دين ا
ـشــكـلـة لـكـنه حل وقـتي ولـيس ـنـتـسـبـيــهـا وهل هـذا هـو حل" مع انه حل  رواتب 
جــذريــاً وحل خـاطـئ. واقـتــرح خالل الــنـدوة عــلى تــلك الــوزارة حـصــر آلــيـاتــهـا
الـية وخـصخـصة ومـكائـنهـا واراضيـها لـغرض تـقيـيمـها وبـيعـها لـتسـديد ديـون ا
وظـف الشـركات وعـرضهـا لالستـثمـار وعنـدمـا سأله احلـاضرون عن مـصيـر ا
ــا حـاصـره الـعــامـلـ تــهـرب من االجــابـة ولف ودار وذهب الى مــوضـوع اخـر و
احلـــضــور وكــرروا نــفس الــســؤال اجــابـــهم"هــذا مــو شــغــلي انـي عــلــيه شــغــلــة
اخلصـخصة واالستثمار وبس" ورجع ليضرب امثلة بالدول التي ذكرها في بداية
استـعراضه كيف استطاعت ان تنتشل نفـسها وتنهض باقتصادها من خالل تلك
االجراءات واالفـكار ولو استعرضتم تلك الدول لوجد انها دول تعيش على بيع
اخملدرات ويـعمـهـا كل انواع الـفسـاد ويـتحـكم بهـا رجـال االعمـال وهم من يرسم
سـيــاسـة الــدولــة ويـقــودون الــدفـة نــحـو مــصــاحلـهم فــقط بــحـجــة اخلــصـخــصـة
واالستـثمار وهي بـوابتهم الـتي دخلـوا منهـا. كانت هـذه سياسـة الوزارة السـابقة
ــكن بـيــعه واســتــثــمـار ــال وبــيع مــا وتــوجه الــعــبــادي وحـكــومــته هــو تــوفـيــر ا
هـدي وحـكومـته ان يعـيد وخصـخصـة اي قطـاع او شركـة او مـجال وعـلى عبـدا
الـنـظـر في مـلف اخلـصـخـصة واالسـتـثـمـار وبـيع امـوال وعـقـارات الـدولـة قبل ان
ـكن ان حتــول حـديـقــة مـدرسـة وان كـانت ـضي الــسـيف ويـذهب الــعـذل. فال 
ـطـاعم ومـحالت االزيـاء ـتـلئ الـعـراق بـا ـكن ان  خـرائب الـى مـول جتـاري وال 
وارد الدولة كن بيـعه بحجة االسـتثمار االمـثل  ـكن بيع اي شيء  والت وال وا
ـسـتثـمـر وتـخـريب الـسوق ألن هـذا يـعـني رهن ارادة الـشـعب واحلكـومـة بـقـرار ا
وقتـله جلعـله سـوقاً اسـتهالكـياً ريـعـياً غـير مـنـتج او مُصـنع الي شيء. نحن االن

كـمن يـطــيـر بـطـائـرة ال رادار فـيـهــا وال جـهـاز اتـصـال او تـعـقب
والتـعـلم الى ايـن تـتـجه وال احـد يـعـلم مـاهـيـتـهـا تـطـيـر ال
تـلوي عـلى شيء وال يُـعـرف عـنـهـا شيء وكل من فـيـها
يعـمل لنـفسه ويـعمل مـا يحـلو له فـهذا يـريد ان يـخرق
خرقـاً وذاك يـحاول فـتح النـافذة واالخـر يـهرع لـلمـطبخ
واخـر يدخن في احلـمـام والربـان هائـم تارة ونـائم تارة
اخـرى فـرحـان ومـنـتـشي بـبدلـة الـطـيـار ولـكـنه ال يـعرف

كيف طار وال كيف واين ومتى سيهبط ?

مع رجــــاحـــــة احلــــقــــيــــقــــة أن
الـــعـــواصف الـــهـــوج التـــعــرف
ــراهــنـــة عــلى الـــقــراءة تــظـل ا
ــواقف الــتــلــفــيق واحــدة من ا
ـــكن لـــهـــا ان حتــقق الـــتي ال 
كن أن تمتلك اهدافها رغم ما 
من وســــائل في مــــقــــدمــــتــــهـــا
ـــراهــنـــة عـــلى شـــراء الــوقت ا
وتـــكـــثــيـف الـــضــغـط بـــأجتــاه
مـحـاولـة نـشـر تـلك الـتـلـفـيـقات
ــــــزيــــــد من احلــــــشــــــوات بــــــا
وعـلى ـضــلـلـة  ــعـلـومــاتـيـة ا ا
العـموم ان العـواصف الهوج ال
تقـتلع سـوى االشجـار الواهـنة
بــشــهـادة احلــكــمـة الــصــيـنــيـة
اعــــنـي في هــــذا الــــعـــــريــــقــــة 
االسـتـهالل الـدخول الـتـحـلـيلي
ـفردات السياسية للفرية ذات ا

ــــــســــــرطــــــنــــــة الــــــتي ا
اســـــتــــهــــدفـت احلــــيــــاة
العـائلية للـزعيم الوطني
الــعـــراقي عــبـــد احملــسن
الــــســــعـــدون اثــــر قـــراره
الـــشــجـــاع في وضـع حــد
حلـياته شـرفـاً وتـرفـعاً بل
ـــــــنــــــاخ وجـــــــزعـــــــاً من ا
ــلــوث الــذي الــســيــاسي ا

كان سائداً في العراق .
ان الـغبـار الذي اثـارته تلك
الـعــاصـفــة الـهـوجــاء الـتي
هـبت بـعـد رحـيل الـسـعدون
كان هـدفها يقع ضـمن قائمة
النـيل من قيمة مـا اقدم عليه
ــشــهـد بــكـل جــلـد ــغــادرة ا
ونخوة في االنتـصار للشرف
الـوطــني شــامــخــاً كــمــا كـان
ـكن ان يـفعل جـندي شـجاع
في اقــتـحـام مــتـراس عـدو وال
يجد بديال لذلك كي يضع حداً
حاسماً النتظارات السائبة -
لقد قلت في دراسة لي نشرتها
عن شــخــصـــيــة عــبــد احملــسن
السعدون ان توصيف االنتحار
توصـيف ضحل لـلخالص الذي
اقــدم عــلــيـه الــســعــدون الن مـا
اقــدم عــلــيـه جــاء حتت تــأثــيــر
جدارة الـعفـة بعد ان وقع حتت
طـــائــــلــــة الـــتــــجــــاذب بـــ كل
االحـتـدامات الـتي كانت سـائدة
حـــيـث تــــنـــازعـت ذاته فــــكـــرة
االنتحار كحل للخالص بعد ان
وجـد نـفـسه في وسط سـيـاسي
ادمن التـورط في صـفـقـات على
قـيـاس  اعطـني واعـطيك ودافع
عـني ألدافع عـنك ومـولـني لـكي
نـــتـــقـــاسـم االربـــاح وافـــتح لي
الــطــريق في هــذه الــفــرصـة او
تـــلك لـــكـي نـــكــون شـــركـــاء في
غــنـائم الـســلـطـة والـبــقـاء عـلى
مــقـربــة مــعـيــنــة من اجملــسـات
الـبــريـطــانـيــة الــتي كـانت لــهـا
ـعـروفة ـتـواصـلـة ا جـوالتـهـا ا
فـي مــحـــاولـــة مـــصــادرة احلق
الــوطــني الــســيــادي الى احلــد
الـذي كـانـت فـيه تـلك اجملـسـات
حتـرص عــلى اخـتــيـار ربــطـات
عـــنق بــــعض الــــســـيــــاســـيـــ
الـعـراقيـ بـدواعي الـتـمـيز في
(االناقة) على اساس انها نعمة
ال بـد لـلـعراقـيـ من االخـذ بـها
تـمـاشيـا مع الزحف احلـضاري

الذي جاء الى العراق .
عـــلى اي حـــال وقـــبـل تــفـــكـــيك
الــــفــــريــــة الــــتي اســــتــــهــــدفت

الـــســـعـــدون مـن خالل الـــطـــعن
ـواقف زوجته فأن مـقتـضيات
الــتـشــخـيص تــتـطـلـب الـوقـوف

ؤشرات االتية عند ا
ـــؤشـــر االول : ان الــســـعــدون ا
فأجا الوسط السياسي العراقي
وان قياس تلك العام بأنـتحاره 
فـاجـاه كـان واضحـا في حـالة ا
الـذهول واالسئـلة العـديدة التي
اجـــجــهـــا ذلك الـــقـــرار وحــسب
مـعـلومـات تـاريخـيـة عـلى درجة
من الـوثوقـية ان الـصدمـة كانت
شديـدة عـلى خـصوم الـسـعدون
سـتـوى نـفـسه على ولم تـكن بـا
الن ــــــعــــــارف  االصــــــدقــــــاء وا
خصـومه لم يـتوقـعـوا ان يذهب
به الى ذلـك احلـــد الـــطـــويل من

ــسـافــة لـيــضــعـهم ا

عـــلى حـــافـــة انـــقـــطـــاع وخـــلط
لالوراق ومـشـاغـبة ذكـيـة عـالـية
الـهــمـة هم لـيـسـوا قـادرين عـلى
الـتكيف مـعهـا وان جاءت وفاته

لتحقق (الراحة) لهم .
ــؤشــر الــثــاني : ان الــســيــرة ا
االجـتماعـية النـظيفـة التي ظلت
تـميز عـبد احملسن الـسعدون لم
تسـمح لـوضوحـها وشـفافـيتـها
فـلـقـد كـانت عـلى الـطـعن فـيـهـا 
درجة من الـنظـافة الـباهـرة حقا
ســـواء كـــان ذلك في الـــتـــعـــامل
او في ــــشــــرف مـع االخــــرين  ا
اطـار االرادة الصـلـبـة الـتي كان
عــلــيــهــا في عــدم االفــادة  غــيـر
ــــشـــروعــــة مـن االمـــتــــيـــازات ا
الـسـيـاسـيــة واجلـاه الـتـاريـخي
والعـائـلة االصـيلـة الـتي ينـتمي

اليها .
لــقــد بـــقي الى اخـــر حلــظــة من
حــيــاته نــزيــهــا مــتــمــرســا رغم
فـــضـــاء االغـــراءات الـــواســـعـــة
ـــفـــتــوح لـــلـــتــكـــسب والـــربح ا
رتـكزات االقـتصـادية وتكـوين ا
ويكـفيـة شرفـا انه قطع الـطريق

قـبل كل شيء عـلـيـنا األعـتـراف بـإن العـمل الـصـحفـي في العـراق أزدهـر بـشكل
مـلـحوظ  بـعد ....2003وأصبـحت وسـائل اإلعالم في الـعراق آمـنة مـطـمئـنة من
ساحة الرائعة من حرية الرأي والتعبير كل مراقبـة ومالحقة ومعاقبة بعد توفر ا
ئات من الوكاالت التي حـصلت بشكل غير مسبوق ..وعلى ضوء ذلك تأسست ا
والــفــضـائــيــات واإلذاعــات و أصــدار اآلالف من الــصــحف واجملـالت ...كــمـا
نوعة من الصدور ئات من الصحف التي كـانت  وأستـأنف العمل من جديد بـا
ـأمول من ومعـطلـة ومتـوقفـة عن العـمل في عـهد  الـنظـام الدكـتاتـوري  .. وكان ا
هذه اآللة اإلعـالمية الـهائلـة (التي حـظيت بفـرصتـها التـاريخـية ) أن تكـون سنداً
ـقراطـي بكل وعـونـاً لـلـوضع الـسـياسي اجلـديـد وأن تـواكب مـراحل الـبـنـاء الـد
شفـافية ومهـنية وأن تبـتعد عن شـحن الشارع وإثارة الـف وبث األراجيف ونقل
شبوهة شاريع اخلارجية ا زيفة وأستغالل احلرية اإلعالمية لتمرير ا األخبـار ا
فرط) إلى النظام البائد .. ولكن لألسف الشديد لم يحصل هذا إالّ أو احلنـ (ا
عــنـد الـقـلـيل الـقــلـيل جـداً من وسـائل اإلعـالم الـعـراقـيـة الـوطـنــيـة ومـعـهـا بـعض
الـطــاقـات الـصـحـفـيــة الـفـرديـة هـنــا وهـنـاك ..وراحت أكـثـر الــفـضـائـيـات تـوظف
إمـكانـاتهـا لتـدميـر العـمليـة السـياسـية وتـخريـبهـا بشكل واضـح وصريح وإعادة
رحلة العـراق إلى عهود الدكـتاتورية والـظالم والقمع من جديـد ..! وخالل هذه ا
نـضـبـطة أرتـبـطت بـعض وسـائل اإلعالم العـامـلـة في الـعراق بـأجـندات - غـيـر ا
خارجـية وداخليـة - مشبـوهة وراحت تأخذ تـمويلـها من هذه اجلـهات التي تدعم
اإلرهاب بشكل صريح وتدعو إلى الفوضى والتمرد والتخريب في كل خطاباتها
وتصـريحاتها ولقـاءاتها ..! كما وبـرز على الساحة اإلعالمـية في العراق البعض
ـشبوه الذين أنكشـفت كل أوراقهم وعمالتهم راسل ا من مقـدمي البرامج وا
وبـرامجـهم الـسـياسـيـة احلقـيـرة الـتي تسـتـهدف زرع الـبـلـبلـة في الـبلـد وإشـاعة
ـواطن  من خالل  أخبـار ملفقـة ومشبوهـة ترسمها الفـوضى  وبث الذعر ب ا
أياد خـارجية حاقـدة على العـراق ومستقـبله ومن خالل تضـييف بعض الـتافه
نـبوذين على شاشاتـهم وفي لقاءاتهم لتـمرير هذا النهج رضى والـطائفي وا وا
الـتـخريـبي األسود ..! وكـلـنا رأيـنا وسـمـعنـا وقـرأنا كـيف أن بعض الـفـضائـيات
ووسـائل اإلعالم كـانت تـطـعن بـظـهـر احلـشـد الـشـعـبي وتـطـعن بـوطـنـيـة اجلـيش
الـعـراقي في  أصـعب حلـظـة تـاريـخـيـة مـصـيـريـة مـر بـهـا الـعـراق طـوال تـاريـخه

ولكنها مرت دون محاسبة أو معاقبة من قبل احلكومة ومن قبل النقابة ...!
وكلـنا شاهدنا وسمـعنا كيف أن بعض وسائل اإلعالم تـستغل أي حادثة (حريق
حقول - مقتل شخص- حادث سير - غرق عبارة  –إلقاء القبض على مجرم -
موت أسماك  –تفجـير كدس عتاد- عملية إرهابيـة ..الخ ) تستغلها بشكل حقير
ودنيء ومشبـوه وتصّعد مـن لهجتـها التحـريضية ضـد النظام واحلـكومة والدولة
وكأن هـدفها الـوحيد هـو تدميـر البـلد وحتطـيمه وخلط األوراق فـيه وأثارة الرعب

واخلوف ب أبنائه ..! 
شـبوهة سـعورين الوقـح من أتـباع الفـضائـيات ا راسلـ ا كماهـناك بـعض ا
ـغرضـة الـذين الهم لـهم سـوى إثارة الـبالبل والـفـ وبث الشـبـهات والوكـاالت ا
ـغرضة هنـا وهناك ....والـعجيب أننـا نرى هؤالء يـدخلون على ونشـر الدعايات ا
ــسـؤولــ احلـكــومـيـ مـن وزراء ومـحــافـظـ وقــيـادات شــرطـة في مــكـاتــبـهم ا
ـقابل نـرى أن الصـحفـي ويحـظون بـإحتـرامـهم بكل حـرية وأمن وأمـان ..وفي ا
سؤولـ ويُبعدون عن ـنعون من الدخـول على ا الشـرفاء واإلعالمي الـوطني 
مكـاتب احلكومـة التي أصـبحت الـيوم (هزيـلة حـتى بان من هـزالها أن يـستـأمها

كل راكب) ..!! والسؤال هو : 
مـتى تـتم مـعاقـبـة هـذه الفـضـائـيات وسـحب جـمـيع الـرخص والبـاجـات اخلـاصة
ـراسلـيـهـا التي مـنـحـتهـا لـهم وزارة الـداخلـيـة ووزارة الـدفاع والـثـقـافة ونـقـابة
سـاويء والفـ ويزيـدوا فيـها الـفبـركات ...فـهؤالء لن يـنقـلوا سـوى ا الـصحـفـي
شبوهة والتشـويهات والتـزييفات الـتي تتناغم مع تـوجهات وسيـاسات القنـوات ا

غـرضـة التي وظـفـتهم لـهـذه الغـايـة ....الى متى تـبـقى هذه ا
احلكـومـة ضعـيـفة وتـلـعب بـدماء شـعـبهـا وجتـامل هؤالء

شبوه ..!?  غرض ا ا
وإلى مـتى تــبـقى نـقــابـة الـصـحــفـيـ الــعـراقـيـ وهي
تـتــفـرج عـلى هـؤالء ولم تـطــبق عـلـيـهم مـواد اإلنــــــذار
والــطـــرد وســحب الــهــويــة من قــانــــــــون الــصــحــافــة

العراقية ..??
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زوجـة الــسـعـدون ذات االصـول
التـركـية لـلنـيل مـنه ولكي اضع
القار الكر في الوصول الى
ا ذهبت اليه ينبغي ان قناعة 
يـــــكـــــون الــــتـــــفــــكـــــيك ضـــــمن

االسبقيات االتية :-
ــــمــــارســـات 1- ان الــــطـــعـن 
زوجـتـه ازاء اهـله وبالده ظــهـر
بــعــد رحـيل الــســعــدون ولـيس
اذ لم يسـجل لـدى الواقع قـبـله 
الـسيـاسي الـعـراقي اي اشـاعة
او مـــعـــلــومـــة عن حـــيـــاة تــلك
الـسيدة خـاصة وان الـسعدون
كـان على مـسـافـة واضـحة من
الــــــوسـط االجــــــتـــــــمــــــاعي و
السـيـاسي العـام و لم يـسجل
اي حـــضــــور الفت لــــزوجـــته
ــــنــــهج ويــــعــــود ذلـك الى ا
االجــتــمــاعي احملــافظ الــذي
درج عــلـــيـه الــســـعـــدون في
كــمـا ان حــيــاته الــيــومــيــة 
عــائـلــته وبــالـتــحـديــد بـيت
الـــزوجــة لـــيس مـــفــتـــوحــا
اجتـماعيا عـلى غرار منهج
بــــعـض الــــســــيـــــاســــيــــ
كن ومن هـنا  العـراقي 
ــتـصــلـ تـســجــيل قـلــة ا
بـــهـــذا الـــبــيـت من خــارج
افــــراد هــــذه الــــعــــائــــلـــة
وبـخالصـة اخـرى لم تـكن
اوضاع عـائـلة الـسـعدون
مـحط تــداول في احلـيـاة
الـعـراقـيــة انـذاك عـنـدمـا
كـــــــان في اوج عــــــهــــــده
ـكن الـسـيــاسي وكـان 
الـبنـاء على هـذه الفـرية
التي طـالت زوجته اذ ال
مجـال للطـعن في شؤون أخرى
فـي ح قـبل حـادثـة االنـتـحار 
بـيـنـمــا ظـلت ذمـته الـسـيـاسـيـة
العـامة مـوضع تـقديـر حتى من

ناوئ له . ا
2- ان خــــــــصــــــــومه وجــــــــدوا
انــفــســهم فـي حــرج كــبــيــر في
االيام القلـيلة االولى بعد رحيل
الــــســـعــــدون الن اقـــدامـه عـــلى
االنتحار وبالرسالة التي تركها
ــفــاجـئ قـد ــوقـف الـعــام ا وبــا
اوجدت مساحة زمـنية ونفسية
ــشـهـد ـعــالم عـلى ا واضـحــة ا
الـعـراقي وبــالـتـالي ان خالصه
االبــدي كــشـف الى حــد كـــبــيــر
مــحــنـة مــسـتــجــدة في كــيـفــيـة
تـــعـــامـل هـــوالء اخلـــصـــوم مع
ـــعـــاجلـــة  هـــذا احلـــدث وا
احلــرج كـان من الــطـبــيـعي
ـكـنــهم من الـتــلـفـيق ان 
لـلـتـخـفــيف عن كـاهـلـهم
الـــســــيـــاسي في اطـــار
تــدويـر زوايــا احلـدث
وحتــمــيــله غــيــر مـا
فـــيـه من مـــفــردات
وهـــــكـــــذا جــــاء
الـطعن مـحمال
بــــــــــرؤيـــــــــة
قـــــاصـــــرة
ومبتذله
3- هل
ان

الــسـعـدو
ن بـــــــــــــذلـك
الـــــــــــــــــــــــزخــم
الـــــــســــــيــــــاسي
شـرف الذي هو ا

عـــلــيـه وبــالـــســمـــعــة
االجتـماعـية الـناصـعة
لكـها يقدم على التي 
االنــــتـــحـــار عــــلى وفق
الــزعم الــذي شـئـع عـلى
انـه اكـــــــتـــــــشـف ســــــوء
تــــــــصــــــــرف زوجــــــــته و
معـاملتـها غـير الطـبيـعية
ألشـقـائه وهو من احلـكـمة
واجلـاه والــقـدرة الــديـنــيـة
ـلــمـة واالجــتــمـاعــيـة عــلى 

ـزعوم والتغطـية عليه احلدث ا
ولــــيس االنــــتــــحــــار  في ح
كانت معــــــــركـته مفتـــــــــوحة
مع خــصـومـة وكــان الـوطن في
عـــيــــنـه اذا صح الــــتـــوصــــيف
ــعــركــة الــســيــاســيــة وكــانت ا
تشـهد توقـيتات ومـتغــــــــيرات
ســــــريـــــــــــــعــــــة مـــــتـالحـــــقـــــة
ومـــتــــــــــــداخــــلـه فــــاي بــــطـــر
اجـتــمــــــــــاعي هــذا الــذي دفع
الـسـعـدون لالنـتـحـار انـتـكـاسـاً

حلياته اخلاصة .
زعومة 4- لو ان التصرفات ا
هـي الــــســــبـب وراء وضع حــــد
ــــا ســـــارع بـــــعض حلــــيـــــاتـه 
خــــصـــــومــــة واصــــدقـــــائه الى
االســـــراع في اظـــــهـــــار حـــــدث
االنـتحار عـلى انه رسالة عـالية
وضـعت البالد امـام مـسـؤولـية
الـــتــــنـــصل من الـــذنـــوب الـــتي
ويـــكـــفي في ذلك ارتـــكـــبــوهـــا 
مـراســــــــــم تــشـيـعه وتـوديـعه
والـســعي الـى اقـامــة نــصب له
فـي وسـط بــــــــــغـــــــــــــــــداد وان
يـــكـــــــــــون هــنــــــــــاك شــارعــا
رئـــيـــســـا في الــعـــاصـــــــــــــمــة

يحمل اسمه . 
ـــــــكـــــــلـــــــومه 5≠ ان زوجــــــتـه ا
بحدثـوفاته كان يكـمن ان تلملم
اوضــاعــهــا وتـتــرك الــبالد الى
ديار عـائلتـها فـي تركيـا لوضع
ستـار على احلـادث لكـنهـا على
العـكس من ذلك ظلـت محـتفـظة
بربـاًطة جـاًشهـا وحافـظت على
بـيت زوجهـا واستمـرت بتـربية
ــعــايــيـر ابــنــائــهــا عــلى وفق ا
االخالقــــيـــة واالجــــتـــمــــاعـــيـــة
االصــلـيـة الـتي كـانـــــــت تـمـيـز
حـــــــــــيــــاة زوجـــــهــــا الــــراحل
وبـــتــحــلـــيل مــضـــاف لم تــعط
لــنــفــســهـــا االســــــــــبــقــيــة في
التـفتيش عـلى حيز معـتم تلجا

اليه .
لــقـــد حــمــلـت رســالـــة زوجــهــا
الـسـيـاسـيـة وظـلت امـيـنه عـلى

عـــــهــــــده بــــــكـل اصـــــرار
الزوجة الوفية .
6- ان ما يقال
عـن وجــــــــــــــود
وثــيــقــة ضــمن
ارث وزارة
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االخوان عبد احملسن وعبد الكر السعدون 1905في اسطنبول

الـداخـلـيـة العـراقـيـة تـشـير الى
ذلك الـزعم بـاالسـباب الـعـائـلـية
بــاالنــتــحــار فــهــذا ال يــقـدم وال
يـؤخر من احلـقـيـقة الـنـاصعه .
ان رحــيـله الى احلـيــاة االبـديـة
كـان لضـغوط سيـاسيه خـالصة
بــعــد ان وجــد ان المــنــاص من
االقــــدام عــــلى ذلك نــــتــــيــــجــــة
ماتـعـرض له من تلك الـضـغوط
ـفــردات وضــيــعه واغــلــبــهــا 
اصال ونتيجة محاوالت تشوية
وتـصــفـيــة حـســابـات وتــغـذيـة
شــكــوك ومــزاعم شــارك فــيــهــا
الـــــبـالط ومـــــعـــــظـم الـــــطــــــاقم
في ح اراد الـسيـاسي انـذاك 
عـــبـــد احملـــسن الـــســـعــدون ان
يــثــبـت بـانــتــحــاره انـه حـارس
غابـة ولن يـكـون حارس مـقـبرة
كما يرتضـي بعض السياسي
الـتـعـاطي ضـمن هـذه الـوظـيـفة
الرخـيـصـة . ان تصـنـيع وثائق
مــــــــــــزورة امـــــــــــر وارد فـي كـل

االحوال .
7- ان الــــعـــــبث فـي االرشــــيف
ـيدانـي االجتـماعي امـر شائع ا
اذا كـــان الـــهـــدف هـــو االســاءة
لـــيس اال  وهـــو من االغـــراض
عروفة اخلسيسة التسقيطية ا
بـــعــد ان يــكـــون الــتـــنــصل عن
الـــوســـائل الـــنــظـــيـــــــــــفــة في
التـعـامل مع اخلـصومـات سـيد
ـــــــــــوقـف ولـــــــــــذلـك ان مــــــــــا ا
تــعـــــــــــرضت له عــائـــلــة عــبــد
احملــسن الــســعــدون عــلى وفق

االفـــــــتــــــــراءات الــــــــتـــــــــي 
ـا وقع ضـمن تلك تسـويـقهـا ا
االغـــراض وهي بـــالـــعـــمـــوم ال
تمثل ايـة شهادة ميدانـية مهما
رافـقهـا من مـعلـومـات قد تـكون

مصنعة .
عـــلـى اي حـــال ان االفـــتـــراءات
الـتي سـوقـت جـاءت مـحــكـومـة
بعـدوانيـة مقـيته وتـشف خارج
عـن الــــســـــيــــاق الـــــســـــيــــاسي
وارتــــــهــــــــــــــانـــــاً الـــــشــــــريف
مفضوحاً للخسة والــــــــــنذالة
ومـــحــاولـــة تــصــغـــيــر احلــدث
ــــزلـــزل الــــذي مـــثــــله خالص ا

السعدون .


