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دافـعة اخـتـيرت الـناشـطة الـسـويديـة ا
ـــنـــاخ جـــريـــتـــا تـــونـــبـــري امس عـن ا
األربـعـاء ضـمن أربـعـة فـائـزين بـجـائزة
ـعروفـة أيـضـا باسم رايت لـيـفـليـهـود ا
جـائـزة نـوبل البـديـلـة. وقالت مـؤسـسة
ـانـحـة لـلـجـائـزة في رايت لـيـفـلـيـهـود ا
بـــيــان إن تـــونــبـــري فــازت بـــاجلــائــزة
ـلـهـمـة ـطـالب الــسـيـاسـيــة ا (بــفـضل ا
ـناخ ـوسـعـة بـتحـرك عـاجل بـشـأن ا وا
يـعـكس احلـقـائـق الـعـلـمـيـة). وانـتـقدت
تـونـبري (16 عـامـا) زعـماء الـعـالم يوم
تـحـدة قـائـلة االثـنـ خالل قـمـة اال ا
ـنـاخ وذلك إنــهم ال يـتـصـدون لـتــغـيـر ا
خالل كــلــمــة ألــقــتــهـا فـي مـســتــهل في

نيويورك.
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كـانت تونبـري بدأت احتجـاجات فردية
ان الـسويـدي قبل أسـبـوعيـة أمام الـبـر
عـام. وألـهـمت ماليـ الـشـبـاب لـلـنزول
إلى الــشـوارع في أنــحـاء مـخـتــلـفـة من
طـالبة احلـكومات الـعالم يـوم اجلمعـة 

شاركة في القمة بالتحرك العاجل. ا
وتـقــاسـمت تـونـبـري اجلـائـزة مع دافي
كـوبـيـنـاوا وهو مـن السـكـان األصـلـي

قــادة الـعــالم الــذين عـقــدوا قـمــة حـول
ـناخ سـائلـة إيّاهم وصـوتهـا يرجتف ا
فــيــمـا حــاولت حــبس دمـوعــهــا "كـيف

تتجرأون!".
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ـدرسة في وقـالت "يـجب ان أكـون في ا
اجلــانب اآلخــر مـن احملـيـط". وتـابــعت
"كـيف تـتـجـرأون? لـقـد سـرقـتم أحالمي
وطـفولتي بـكلمـاتكم الفـارغة". وتابعت
"تـنهار انظمة بيئـية باكملها .. وكل ما
ـــو ــــال وحتـــقــــيق  يــــهـــمــــكم هـــو ا

اقتصادي مستدام? كيف تتجرأون?".
وكـتـب الـرئـيس األمـيـركي في تـغـريـدة
ســاخــرا "تــبــدو شــابــة ســعــيــدة جــدا
تـتـطـلع نحـو مـسـتقـبل رائع ومـبـتسم.
من الــرائع جـدا مــشـاهــدتـهــا!". ونـشـر
عروف باستخفافه الرئيس األميركي ا
نـاخ والذي سحب بالده من بـقضـايا ا
ــنـاخ تـغـريـدته اتــفـاق بـاريس حـول ا
فـوق لـقـطة من خـطـاب غـريتـا تـونـبرغ

تحدة. أمام األ ا
وأثــارت تــغــريــدة الــرئـيـس األمـيــركي
اســـتـــهـــجـــانـــا واســـعـــا عـــلى مـــواقع
الــتــواصل االجــتـمــاعي وحــصـدت 16
ألـف رد فـي خـالل ثـالث ســـــــــاعـــــــــات

-1-
من أهم مــؤشــرات الــرقـي احلــضــاري لــلــدولــة نــهــوض الــســلــطـة
الـقـضـائـيــة بـدورهـا احلـاسـم وقـرارهـا الـقـاطـع في حل الـنـزاعـات
ـشــكالت بـعــيـداً عن اي تــأثـيـر ســيـاسي عــلـيــهـا  وبــعـيـداً عن وا

التدخل في قراراتها بشكل مطلق.
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واذا كانت كذلك كانت لها هيبتُها ومـكانتها العالية  وقدرتها على
أنْ تقول كلمتها الفصل في أخطر القضايا التي تمر بها البالد 
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ومن أحـدث وابرز مـصاديق ذلـك قرار احملـكمـة الدسـتـورية الـعلـيا
في بـريـطانـيـا بـالغـاء قـرار رئيس الـوزراء الـبريـطـاني بـتعـلـيق عمل
قراطية ..!! قتضيات الد ان البريطاني الذي اعتبر منافيا  البر
لـقــد صـدر الـقــرار حـاســمـا قــاطـعــاً ودون تـردد  فـســارع رئـيس
مجلس العموم البريطاني للتنبيه على اهمية انعقاد مجلس العموم
الــبـــريــطــاني بـــشـــكل عــاجل وبـــدأ مــشــاوراته مـع رؤســاء الــكــتل

النيابية..
ـا جـعل بـعض لـقـد أبـطل الـقـضــاء الـبـريـطـاني خـطـة جــونـسـون 
ه استقالته من رئاسة الوزارة راقب السياسي يتوقعون تقد ا

وجعة التي تلقاها . نصبه رغم الصفعة ا ولكنه بقي متمسكا 
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ونـحن على يـق ان الـقضـاء العـراقي لـو كان بـعيـداً عن الضـغوط
ومحاوالت التأثير عليه بشكل أو بأخر لكنّا في اوضاع أفضل من

أوضاعنا الراهنة .
والفطِن تكفيه االشارة ...
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لقـد دفع بعض القـضاة العـراقي حـياتهم ثـمناً لـتمسكـهم باهداب

العدالة
اغتالتهم يد االشرار الذين لم يرق لهم ان ياخذ احلق مجراه 

ــتــاعب - ومــنــهــا اصـدار وتــعــرّض بـعـض الـقــضــاة أللــوان من ا
االوامــر بــنــقــلــهم - في تــدخـل سـافــر بــشــؤون الــقــضــاء خـالفـا
لـلــدســــــــــتـور الــذي ضـمـن اسـتــقـــاللــيـة الــقـضــاء وخالفــا لـكل

وازين ..!! ا
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انية ـقدور القـضاء العـراقي ان يحسم مـشكلـة الكتـلة  البـر كان 
األكبر التي ترشح رئيس مجلس الوزراء 

شكلة ذات قول  وأدّى ذلك ولكن االمر لم يُعرض عليه وبقيت ا
ـانـية الى احـراج رئـاسـة مـجـلس الـوزراء ازاء ضغـوط الـكـتل الـبـر

ومطالبها التي ال تقف عند حد  
وقد أثّر ذلك وما يزال على كثير من القرارات واألوامر الديوانيه..
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واخلالصة :

البـد أنْ نـوّفر لـلـسلـطـة القـضـائيـة الـفـرص التي تـمـكنـهـا من حسم
القضايا كلها 

واطـن وانـتهـاء بكـبرى ابـتداءً بـالنـزاعات بـ ا
شاكل التي تتعرض لها مؤسسات الدولة . ا
وهـذا هــو الـضـمـان احلـقــيـقي لـلـوصـول الى

مرافئ السالمة .

ـتـحـدث بــاسم قـبـيـلـة في الــبـرازيل وا
يــانـومـامي وقـوه جــيـان مي احملـامـيـة
ـرأة ـدافـعــة عن حـقـوق ا الــصـيـنـيــة ا
ـدافـعـة عن وأمـيـنـة حـيـدر الـنـاشـطـة ا
حـقوق اإلنسان في الصـحراء الغربية.
ـؤسسـة في بيـانـها (نـكرم من وقـالت ا
خالل جــائــزة رايت لــيـفــلــيـهــود لــعـام
2019 أربــــعــــة من أصــــحــــاب الـــرؤى
الي الـعمـلية الـذين مكـنت قيـادتهم ا
مـن الــدفـــاع عن حــقـــوقـــهم األصــيـــلــة
عـيشة والـسعي نـحو مـستـقبل مالئـم 
اجلـــــــمـــــــيـع عـــــــلـى كـــــــوكب األرض).
وســيـحـصل كـل من الـفـائــزين األربـعـة
عــلى جـائــزة نـقـديــة قـيـمــتـهـا مــلـيـون
كــرونـة سـويـديـة 103 آالف دوالر. الى
ذلـك سـخـر الـرئـيـس األمـيـركي دونـالـد
تـرامب من خـطـاب الـنـاشـطـة الـبـيـئـية
غريتا تونبرغ التي ألقت خطابا مؤثرا
ـتــحـدة وكـتب في االثــنـ أمـام اال ا
تـغريدة انها "تبدو شابة سعيدة جدا"
مـا أثـار موجـة استـهجـان واسعـة على
مـواقع التواصل االجتماعي. وقد ألقت
الــشـابــة الـســويـديـة ( 16عــامــا) الـتي
ـكافـحة أصـبـحت رمز حتـرك الـشبـاب 
ـنـاخي االثـن خـطـابـا أمام الـتـغـير ا
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تحدة. ناح في اال ا WLK∫ الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تلقي كلمة امام قمة ا

مـعظـمها كـانت تهاجم تـرامب.وتواجد
تــرامب وتــونــبــرغ لـفــتــرة وجــيـزة في

نـفس القاعـة عند وصـولهمـا الى القمة
وأظــهـر شـريط فـيـديـو تــونـبـرغ تـنـظـر

بـغضب الى الرئيـس األميركي ح مر
برفقة مساعديه.


