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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي

))إن المصادقــة تأتــي مــن أجــل مواجهــة 
التهديــدات التــي يشــكلها التغيــر المناخــي 
الدفيئــة  الغــازات  النبعــاث  والتصــدي 

ــح. ــم صال ــون(( بره والكارب

اعــام  وســائل  تناقلتــه  خبــر  فــي 
مختلفــة يقــول ان ))رئيــس جمهوريــة 
ــادق  ــح يص ــم صال ــد بره ــراق الجدي الع
ــس  ــاق باري ــراق التف ــام الع ــى انضم عل
للمنــاخ(( الخبــر صحيــح جــدا، وهــو مــن 
االخبــار الجيــدة، خصوصــا وان منــاخ 
اخــذ  الصناعيــة  الثــورة  بعــد  األرض 
منحــى فــي التلــوث، عــال جــدا، ومــا 
تنفثــه الصناعــات العماقــة اليــوم مــن 
مخلفــات الغــازات يــكاد يشــكل ســحبا 
ــر«  ــب »األخض ــكان الكوك ــرة، وس كبي
بــدأوا يشــعرون بالتغيــرات التــي تحصــل 
»فيضانــات، درجــات حــرارة عاليــة، 
تصحــر، حرائــق غابــات، اعاصيــر« 

ــخ.. ال
كل هــذا جيــد، ال يختلــف عليــه كثيــرون، 
الســخرية  مــدى  تتخيــل  ان  لــك  لكــن 
ــة«  ــس »جمهوري ــن رئي ــتهزاء م واالس

»المثقفيــن«  ومستشــاريه  وحاشــيته 
ان  لــك  كهــذا،  خبــرا  ينشــروا  عندمــا 
تتخيــل كيــف يمكــن تقبــل هــذا الخبــر 
مــن عاطــل-ة عــن العمــل؟ مــن مهــدد-ة 
مــن قبــل الميليشــيات؟ مــن عامــل-ة فــي 
مصنــع عاطــل ومتوقــف عــن العمــل منــذ 
ســبعة عشــر عامــا؟ مــن شــبيبة تٌقتــل 
وتٌختطــف وتٌفجــر بيوتهــا يوميــا مــن 
قبــل قــوات الســلطة وميليشــياتها؟ مــن 
ــق ويتجــه نحــو  ــر وقل ــد متوت أوضــاع بل
المجهــول؟ كيــف ســيتقبل هــذا الخبــر 
عمــال وموظفــي إقليــم كوردســتان وهــم 
بــدون مرتبــات منــذ ثمانيــة أشــهر؟ ومــاذا 
عــن المهجريــن واوضاعهــم المأســاوية؟ 

ــر؟ ــذا الخب ــيفرحون به ــل س ه
الميليشــيات  تحكمــه  بلــدا  تصــوروا 
ــب كل  ــد تٌنه ــات، بل ــات والمافي والعصاب
ــه  ــر في ــد الفق ــب، بل ــن كل جان ــه م ثروات
الجهــل  بلــد  مرعبــة،  مســتويات  بلــغ 
بلــد  واالوبئــة،  واالمــراض  واالميــة 
االوســاخ والقمامــة أضحــت أحــد معالمه، 
واالتجــار  والمخــدرات  الجريمــة  بلــد 
الذيــن  الديــن  رجــال  بلــد  بالنســاء، 
ينشــرون الخرافــة والدجــل والشــعوذة، 
بلــد  والمــوت،  والدمــار  الخــراب  بلــد 
ــة«،  ــن و«المجادي ــن والمحتاجي المعوزي
تنقــل  التــي  العشــائرية  المعــارك  بلــد 
مباشــرة، بلــد الســجون والمعتقــات التــي 
ــن  ــد المختطفي ــرف عنهــا شــيء، بل ال يٌع
الطائفيــة  الحــروب  بلــد  والمغيبيــن، 
»الســيد  بلــد  والعشــائرية،  والقوميــة 
القائــد والشــيخ األميــن والمرجــع األعلــى 
والحــاج والخــال«، فــي مثــل هــذا البلــد، 

علــى  يوقــع  »الجمهوريــة«  رئيــس 
ــاق  ــد« التف ــذا البل ــام »ه ــدة انضم معاه
باريــس للحــد مــن ظاهــرة االحتبــاس 

هللويــا! الحــراري، 
تــرى مــا هــو الواقــع الــذي يعيشــه رئيــس 
»الجمهوريــة« هــذا؟ لمــاذا الســخرية من 
ــتخفاف  ــتهزاء واالس ــاذا االس ــاس؟ لم الن
فــي  لكــن  النــاس ومشــاعرهم؟  بحيــاة 
الحقيقــة لــه كل الحــق فــي ذلــك، فقصــر 
ــح  ــم صال ــه بره ــش في ــذي يعي الســام ال
ــه  ــن القصــور، ان ــر وأم ــم وأكب ــو أفخ ه
ــه  ــش في ــو يعي ــة بحــق، ه قصــر الرفاهي
مــع حاشــيته وبعضــا مــن »المثقفيــن 
والشــعراء«، راتبــه الشــهري خمســين 
ألــف دوالر امريكــي، الخــدم والحشــم 
والحراســات فــي كل مــكان فــي القصــر، 
والولــدان  الحــواري  عليــه  تطــوف 
المخلــدون، تحميــه القــوات االمريكيــة 
والجيــش  واإليرانيــة  والبريطانيــة 
والبيشــمرگه،  والميليشــيات  والشــرطة 
ال يتدخــل بأيــة مشــكلة او قضيــة فــي 
ــد، ومثلمــا يقــال شــعبيا »راســه  هــذا البل

بــارد«، فكيــف ال يهتــم بالمنــاخ؟!

برهم صالح واالحتباس الحراري!
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ــو  ــادة هلم ــا الس ــيدات أيه ــا الس ــا أيته هي
فهــي  االقتــراع  إلــى صناديــق  جميعــا 
دفعتــه  قربــان  الــف  فبعــد  تنتظركــم. 
ألــف  ثاثيــن  وبعــد  أكتوبــر  انتفاضــة 
ونحــدث  فالنذهــب  ومعــاق،  جريــح 
ــا االنتخابيــة مــن اجــل المشــاركة  بطاقاتن
بنفــس  بجثثنــا  ومثــل  قتلنــا  مــن  مــع 

المســرحية!!

أيهــا األصدقــاء أيتهــا الصديقــات، لقــد 
حــان وقت مشــاركة المليشــيات والســراق 
والقتلــة فــي مشــروعهم المدعــوم أمريكيــا 
وإيرانيــا، هيــا بنا لنشــارك مقتــدى الصدر 
العامــري  وهــادي  المالكــي  ونــوري 
ومحمــد الحلبوســي ومســعود بارزانــي 
للخــارج،  تبعيتهــم  وفــي  نهبهــم  فــي 

ــا!! ــي فقدوه ــرعية الت ــم الش ونعطيه

ــات  ــا الزمي ــاء أيته ــا الزم ــا أيه ــا بن هي
فليــس هنالــك متســع مــن الوقــت فالجميــع 
يشــدون االحزمــة، هيــا بنــا مــا دامــت 
واإلعــام  والســاح  والمــال  الســلطة 
قيــس  بيــد  والقضــاء  والمفوضيــة 
ــس الخنجــر  ــدك وخمي ــو ف ــي واب الخزعل
هــؤالء  فالنشــارك  صالــح،  وبرهــم 
فرحتهــم، ألنهــم غيــر مصدقيــن بأننــا 

الســذاجة!! بهــذه 

نعــم أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، كانــت 
يعتقــدون  الســلطة ومليشــياتها  أحــزاب 
أنهــم فــي عــداد المنتهيــن، بعــد انتفاضــة 
أكتوبــر، جميعهــم يتصــورون أن أيامهــم 
ان  تفاجئــوا  لكنهــم  معــدودة،  باتــت 
أنفســهم  يحســبون  مــن  او  المنتفضيــن 
عليهــم، يرمــون لهــم حبــل النجــاة بعــد أن 
ــة  ــة والقومي ــتنقع الطائفي ــي مس ــوا ف غرق

والمحاصصــة!!

لنشــارك  أعزائــي عزيزاتــي  بنــا  هيــا 
الطــرق  وقطــاع  والمجرميــن  القتلــة 
ــم  ــن ضياعه ــم م ــروعهم وننقذه ــي مش ف
ــا  ــا ونضالن ــي بتضحياتن ــوم، ولنرم المحت
فــي عــرض البحــر، ونعيــد مســرحية 

اســتغالنا وضياعنــا مــرة أخــرى!! 

المحســومة  االنتخابــات  فــي  لنشــارك 
ــع  ــا بجمي ــو فزن ــى ل ــبقا فحت ــج مس النتائ
فنظــام  شــيء  يتغيــر  فلــن  المقاعــد، 
االقليمييــن  ورعاتــه  المحاصصــة 
رئيــس  بغيــر  يقبلــوا  لــن  والدولييــن 
وزراء شــيعي ورئيــس جمهوريــة كــردي 

ســني!!  برلمــان  ورئيــس 

اجــل  مــن  االنتخابــات  فــي  لنشــارك 
ــاع  ــن اتب ــا م ــي قاتلين ــع ممثل ــوس م الجل
ونتحــاور  والنجيفــي  والحكيــم  مقتــدى 
معهــم ونقبــل شــروطهم بــكل االحــوال!! 

هيــا بنــا نشــارك فــي االنتخابــات هــذه 
القــذرة  الســخيفة  الهزليــة  المســرحية 
ونضــع مســاحيق التجميــل علــى وجــه 
وهجرنــا  قتلنــا  الــذي  القبيــح  الســلطة 
وافقرنــا علــى مــدار ســبعة عشــر عامــا!!

هيا بنا ننتخب !!! 
جالل الصباغ


