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مرشد الثورة االيرانية األعلى قالها بصراحة اليوم، في أّن “ايران 
لن تنسى اغتيال الجنرال قاسم سليماني وسنوجه ضربة انتقامية 
لالمريكيني “. هذه الجملة التي سمعها رئيس الحكومة العراقية 
في طهران ، هي ملخص  الحصيلة التي سيعود بها من هناك 
في خالل  ايران  الى  عراقي  مسؤول  اداها  زيارة  اصعب  وهي 

عقدين من الزمان.
ايران تركز على الوجود االمريكي في العراق بأي مستوى كان، 
ألنه  حّله  السياسية  القوى  أو  الحكومة  بإمكان  ليس  أمر  وهذا 
شن  بوش  دبليو  جورج  قرار  أيام  الى  ويمتد  ومتداخل  معّقد 
الحرب  الحتالل العراق الذي لم يكن قرارًا فرديًا جزافيًا ، كما 
الدولة  استراتيجية  واّنما هو جزء من   ، أحيانًا  االعالم  يصوره 
االعظم في ترتيب اوراق املنطقة بصيغة ترسمها في مدى زمني 
بعيد قد يشغل خمسني سنة  وهي خطة القرن الواحد والعشرين. 

فالعالم ليس سائبًا وإّنما يسير وفق خطط مدروسة.
املهم هو اَنّ العراق يجب أن يحصل من ايران على تعهد وضمان 
تقع  ال  أن  يجب  لالمريكيني  الجديدة  االنتقامية  الضربة  اّن  في 
الدولية  وعالقاته  مصالحه  استهداف  خالل  ومن  أراضيه  على 
الحكومة  القيادة االيرانية من رئيس  مع واشنطن . كما سمعت 
العراقية بأنه من غير املسموح استخدام االراضي العراقية لشن 

هجمات ألية دولة ضد ايران .
تحل  بغداد  وترك  املتبادلة  التعهدات  بهذه  االلتزام  جرى  اذا 
فإن   ، الخاصة  بطرقها  حلفائها  مع  الصامتة  املعقدة  مشاكلها 
من املمكن ان تزدهر العالقات مع ايران تجاريًا وسياسيًا ، وقد 
تتجاوز حاجز العشرين مليار دوالر الذي تحدثت عنه االتفاقيات 

والتفاهمات بني البلدين .
 لكن االمر ال يمكن تلخيصه بهذه الصورة املجملة، ذلك ان هناك 
نفوذًا ايرانيًا تحت عنوان مواجهة امريكا ومحورها واسرائيل يمر 
عبر مليشيات وتحديدات في العراق ويتوزع الى سوريا ولبنان 
واليمن وقد يتوسع نحو دول عربية اخرى ، والعراق عالق بهذه 
املشكلة التي جعلت من ابنائه املعوزين تحت ضغط الحاجة والفقر 
وقودا في معارك االخرين . وان اسرائيل التي تقصف املليشيات 
القصف  تباشر  قد  الغارات  في  العراق  ابناء  ويقتل  في سوريا 
داخل العراق بنفس الذرائع . ولو جرى كشف قتلى العراقيني في 
معارك سوريا واليمن لكان أمرًا مفزعًا وكبيرًا للبلد كله . ال أدري 
إن كان الحكم العراقي يفكر بهذا االمر أم أنه تارك لشأنه لجهات 
تعامله معاملة االحوال الشخصية والعقود التي تكاد تخرج من 

ايدي الدولة الى ايدي اخرى .

آيا صوفيا.. حلظة اجتماعية
بتكوين  مباشرة  صلة  على  قرون  عليها  مضى  ملفات  حتريك  أعادت  مسجد  إلى  صوفيا  آية  إعادة 
مجتمعاتنا وما متر به اليوم من مخاضات متعددة. كانت آيا صوفيا املعقل األخير الذي اعتصم فيه أهل 
القسطنطينية وذروة املعركة بني امبراطوريتني في زمن كانت ثقافة استئصال الغالب للمغلوب هي ثقافة 
العصر، وكان والسؤال الذي يسأله املعتصمون )حملمد الفاحت( داخل أنفسهم: ما أنت فاعل بنا؟ وما 
من إجابة يجدونها غير االستئصال. كانت أقالم التاريخ متأهبة لتخليد احلدث الذي سيلي تلك اللحظة 
مشهد  أعاد  أرواحهم  على  املعتصمني  وطمأنة  العام  العفو  الفاحت  محمد  السلطان  إعالن  احلاسمة.  
»إذهبوا أنتم الطلقاء« الذي كان انعطافة في التاريخ في موضع آخر ولكن مع فوارق. قرار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
العفو عن أهل مكة خال من عنصر املفاجأة فهو األخ الكرمي ابن األخ الكرمي كما قالت له قريش والصادق 
األمني الذي عرفته، مع ذلك أزاح القرار عقبة نفسية وبعث برسالة طمأنينة إلى قبائل اجلزيرة العربية 
التي دخلت على إثرها في اإلسالم أفواجًا. طلقاء القسطنيطنية )البيزنطينيون( لم يكونوا من عرق الذين 
تغلبوا عليهم لتنالهم شفقتهم ولم يكن العفو العام مقابل دخولهم في اإلسالم، ثم أن ميدان املعركة كان 
عند نقطة متاس القارات والتقاء احلضارات ولم يكن موضعا معزوال جغرافيا )مكة املكرمة(، مجموعة 
عوامل جعلت من أخبار العفو العام املنبثقة من داخل آيا صوفيا رسالة اجتماعية بلغت أطراف املعمورة 
النوايا عند  )وليس حسن  الدولة  فيه  نظام اجتماعي جديد ستكون  املكان حجر زاوية في  وجعلت من 
األفراد( ضامنة حلقوق أتباع األديان األخرى. لم يدخل سكان القسطنيطينية في اإلسالم )بشكل عام( 

لكنهم انتظموا في نظامه االجتماعي أفواجًا.
نظام مجتمعي جديد

مملكته  عاصمة  تكون  أن  الفاحت  السلطان  قرر  حينما  اجتماعي  فتح  إلى  صوفيا  آيا  مشهد  أفضى 
)استانبول( مجتمعا تتعايش فيه األديان واالعراق وحتتضن اقتصادًا تساهم فيه كفاءات األمم أو ما 
يعرف اليوم )cosmopolitan(  ووجه دعوات الى أهل األرض السيما الفنانني والتجار والنحاتني واألدباء 
للقدوم والعيش والعمل في عاصمته وأعفى املهاجرين من الضرائب بشكل مؤقت ووفر السكن مجانيًا 
فتسارعت الهجرة إلى املدينة التي اجتمعت فيها املساجد والكنائس واملعابد اليهودية واألعمال التجارية 
وتضاعف عدد سكان استانبول ستة مرات من 50 ألف عند الفتح إلى 300 ألف في غضون قرن. كان 

مجتمع استانبول لوحة اجتماعية غير مألوفة في القرن اخلامس عشر. 
رؤية جاهزة

كانت الرؤية االجتماعية لدمج مجتمعي امبراطوريتني جاهزة وغير مترددة ولم تتطلب نقاشات مطولة بني 
السلطان ومستشاريه فالرؤية مستحضرة من حضارة اإلسالم ومستعارة من حواضره السابقة وآخرها 
األندلس ولم تكن رؤية مزاجية. يقول املستشرق البريطاني توماس آرنولد: »لم تكد حاضرة االمبراطورية 
الشرقية القدمية تسقط في أيدي العثمانيني سنة 1453م حتى توطدت العالقات بني احلكومة اإلسالمية 
الثاني  محمد  اتخذها  التي  اخلطوات  أولى  ومن  ثابت  أساس  وعلى  قاطعة  بصفة  املسيحية  والكنيسة 
)الفاحت( بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها أن ضمن والء املسيحيني بأن أعلن نفسه 
مرسومًا  اجلديد  البطريارك  ومنح  قاطعا  املسيحيني حترميا  فحرم اضطهاد  اإلغريقية  الكنيسة  حامي 
يضمن له والتباعه وملرؤوسيه من األساقفة حق التمتع باالمتيازات القدمية واملوارد والهبات التي كانوا 

يتمتعون بها في العهد السابقملسو هيلع هللا ىلص
بدا مجتمع استانبول كالتالي:

قسمت استانبول إلى 13 قسم رئيسي يتكون كل منها من أحياء ثانوية يشكل اجلامع )أو الكنيسة أو 
قاضي  من  مبعوث خاص  وله  لساكنيه  املشتركة  للهوية  كيانًا  وميثل احلي  مركزها  اليهودي(  الكنيس 
األحياء  في  أو احلاخام  القس  يقوم  اإلداري في حني  مديره  إمام هو  وللحي  النائب،  يدعى  إستانبول 
التضامن  على  احلفاظ  في  مهمته  إلى  وباإلضافة  الرسمية،  السلطات  مع  االتصال  مبهمة  األخرى 
ويتحمل  املدنية  اخلدمات  توفر  ذاتية  إدارية  وحدة  يشكل  احلي  فإن  ساكنيه  بني  والديني  االجتماعي 
ساكنوه مسؤولية مشتركة في أعمال الصيانة ونظافة طرقاته وجباية الضرائب ومراقبة األمن والواجبات 
األخرى نحو الدولة، وتتفن األحياء بهندسة معمارية تبرز ثقافتها كمعبد اليهود الذي صمم على شكل 

السفن العثمانية التي أنقذتهم مع املسلمني من األندلس من إبادة املسيحيني لهم.
عصر الدولة والقوانني

مثل مشهد آيا صوفيا عودة النظام السياسي ـــ االجتماعي )املهاجر( الذي نشأ في دمشق األموية ثم 
بغداد العباسية ثم ابتعد )عن الشرق( إلى قرطبة األندلسية، كما أنه مثل عودة العاصمة التي ترخي 
ظاللها االجتماعية واالقتصادية العسكرية والثقافية على ما حولها والتي خال منها الشرق قرونًا طويلة 

وغدا ساحة للغزو اخلارجي ليأتي دور العاصمة على استانبول. 
عاد ذلك اجملتمع لكنه )هذه املرة( بنظم إدارية تقتضيها التعددية الدينية والقومية املتزايدة في اجملتمع ما 
دفع باحثني غربيني إلى اعتبار أن املواطنة مبفهومها احلديث هي بضاعة عثمانية وأنها كانت سببًا في 

امتداد فترة حكم الدولة العثمانية )80 قومية ودين ومذهب( ستة قرون وهي أطول امبراطوية.
طلقاء آيا صوفيا لم يكونوا محليني فقط )الذين صدر فيهم قرار العفو( وإمنا تبعهم طلقاء )طوعيون( 
من أرجاء املعمورة وجدوا في عاصمة اململكة اجلديدة كيانا مجتمعيًا آمنًا وواعدا، وثمة صنف ثالث من 
الطلقاء وهم الذين نقلوا نظامها االجتماعي إلى بلدانهم كملك السويد تشارلز الثاني عشر الذي كان 
يعيش منفيًا في استانبول في 1790 وأبهره نظام الرعاية االجتماعية فيها وقطع على نفسه عهدًا على أن 
ينقله إلى بالده إن استعاد عرشه وقد كان، ويقوم نظام الرعاية االجتماعية في السويد اليوم على نفس 
املبادئ، كما استفادت أوربا املعاصرة منظومة حقوق األقليات في الدولة العثمانية )نظام مللي( في إدارة 
أنظمة التعدية الثقافية التي تبنتها أوربا حديثًا. النظام االجتماعي واإلداري الذي انبثق من آيا صوفيا 
قبل 567 عام واكب التمدد اإلقليمي للدولة العثمانية واصبح نظاما إقليميا حفظت به احلواضر العربية 
املوصل وحلب وبغداد ودمشق والقدس مجتمعاتها على مدى القرون اخلمسة من حكم الدولة العثمانية 
واستقر بعد سقوطها في مجتمعات الدول املعاصرة التي تشظت عنها.  كانت آيا صوفيا مشهدا لصفحة 
حضارية جديدة حلظة سكوت املدافع وبذلك فإن داللة إعادتها إلى مسجد هي أكبر من حادثة استعادة 
مكان للعبادة وهو تخليد لوثبة في تاريخ اإلنسانية أعادت توجيه النظام االجتماعي للبشرية. تركيا ومعها 
اجملتمعات العربية بحاجة إلى تقدمي دروس من تلك الوثبة احلضارية إلى منطقتهم التي مزق مجتمعاتها 
وهدم حواضرها نظام معاكس للنظام الذي شيد استانبول هو نظام املليشيات، ومدعوة إليضاح ملاذا 
استطاعت تلك احلواضر طوال القرون املاضية احلفاظ على بنيتها 
تفقدها  بينما  التركية  االجتماعية  بالبنية  الشبه  االجتماعية شديدة 
األسس  على  واألتراك  العرب  بني  الثقافي  االلتحام  إحياء  اليوم.  
لالحتفال  طريقة  أفضل  هو  آيا صوفيا  فتح  تلت  التي  االجتماعية 

بعودتها إلى مسجد.

مجموعة  ألغت   - ب(  ف  انقرة-)أ 
التدفقي  للبث  العمالقة  "نتفليكس" 
يصّور  تركيا  في  مسلسل  إنتاج 
شخصية مثلية جنسيا، بعد عدم منح 
احلكومة اإلذن الالزم للتصوير، على ما 
الثالثاء.  العمل  كاتبة سيناريو  أعلنت 
ايس يورنش  السيناريو  كاتبة  وأكدت 
لوكالة فرانس برس معلومات صحافية 
عن إلغاء تصوير مسلسل "إيف أونلي".
جمللة  األحد  قالت  يونش  وكانت 
األحد  الثقافية  فاسيكول"  "ألتيازي 
اإلذن  متنح  "لم  املعنية  السلطات  إن 
بتصوير املسلسل ألنه يصّور شخصية 
كبيرا  خوفا  يثير  األمر  وهذا  مثلية 
إلى  اجمللة  ولفتت  املستقبل".  على 

االنصياع  رفضت  "نتفليكس"  أن 
املرئي  لإلعالم  األعلى  اجمللس  لطلب 
عن  االستغناء  تركيا  في  واملسموع 
السيناريو،  من  املثلية  الشخصية 
بدل  متاما  املشروع  إلغاء  وآثرت 

اخلضوع للرقابة.
برس  فرانس  وكالة  أسئلة  على  وردا 
"نتفليكس" ولم تنف  الثالثاء، لم تؤكد 
على  رقابة  محاوالت  وجود  محاوالت 

املسلسل امللغى.
بيان  في  التدفقي  البث  منصة  وقالت 
مبشتركينا  بشدة  متمسكني  "نبقى 

ومبجتمع املبدعني في تركيا".
تزايد  ظل  في  اجلدل  هذا  ويأتي 
من  للمثليني  املناوئة  التصريحات 

من  مقربة  إعالمية  ووسائل  مسؤولني 
نيسان/أبريل،  ففي  التركية.  احلكومة 
الدينية  الشؤون  مديرية  رئيس  وصف 
بأنها  اجلنسية  املثلية  إرباش  علي 
ملقاطعة  دعوات  ُوجهت  كذلك  مرض. 
للمنتجات  الفرنسية  "ديكاتلون"  شركة 
تركيا  في  املاضي  الشهر  الرياضية 

بسبب نشرها رسائل دعم للمثليني.
البرملان  أمام  قانون  مشروع  وُقدم 
التركي الثالثاء من شأنه تعزيز الرقابة 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  على 
املستقبلي  القانون  أن  مراقبون  ويرى 
للحكومة أيضا احلد من قدرة  سيتيح 
عن  التعبير  على  املثليني  الناشطني 

آرائهم عبر اإلنترنت.

اسالم اباد-)أ ف ب( - وجهت باكستان حتذيرا 
الصينية  االجتماعية  "تيك توك"  أخيرا لشبكة 
بسبب ما اعتبرته مضامني "ال أخالقية وبذيئة 
لتشارك  منصتها  على  تنشرها  ومبتذلة" 

التسجيالت املصورة القصيرة.
مع  كبيرا  عامليا  جناحا  التطبيق  ويحقق 
ثانية   15 بني  مدتها  تراوح  التي  فيديوهاته 
املراهقني  بني  كبيرا  رواجا  يلقى  وهو  و60، 
ماليني  يتابعها  حسابات  مع  الباكستانيني 

املستخدمني أحيانا.

في  انتقادات  أيضا  تثير  توك"  "تيك  أن  غير 
اتهامات  مع  احملافظ  الباكستاني  اجملتمع 

خصوصا بنشر الرذيلة والعري.
أنها  الباكستانية  االتصاالت  هيئة  وأعلنت 
بسبب  توك"  "تيك  ضد  كثيرة  شكاوى  تلقت 
"آثاره السلبية للغاية على اجملتمع وخصوصا 

على اليافعني".
سابقا  وجهت  بأنها  االثنني  الهيئة  وذّكرت 
تعديل  على  حلملها  للشركة  حتذيرات 
يطالبها  أخير  إنذار  توجيه  قبل  مضمونها، 

"البذيئة  املضامني  من  للحد  ضوابط  بفرض 
مستشار  ورحب  والالأخالقية".  واملبتذلة 
اإلعالم  لشؤون  خان  عمران  الوزراء  رئيس 
إن  قائال  القرار  بهذا  خالد  ارسالن  الرقمي 
توك  تيك  على  الصغيرات  الفتيات  "استغالل 
وتسليعهن وتصويرهن مبظهر جنسي" يسبب 

مشكالت لدى األهل.
أما احملامية نكهت داد التي تقدم تدريبا للنساء 
على األمن الرقمي، فقالت لوكالة فرانس برس 
"االبتذال" لها معان فضفاضة  إن الشكوى من 

وغالبا ما تستخدم ضد النساء، مشيدة بإفراد 
أنفسهم  عن  الناس  ليعبر  مساحة  توك"  "تيك 
بطرق قد ال تكون متوافرة لهم غالبا في احلياة 

العامة.
على  للحصول  طلب  على  توك"  "تيك  ترد  ولم 

تعليق بشأن القرار الباكستاني.
الباكستانية  االتصاالت  هيئة  أعلنت  كذلك 
هو  شعبية  أقل  آخر  تطبيق  حجب  عزمها 
بسبب  اإلنترنت  عبر  املباشر  للبث  "بيغو" 

املضامني املنتشرة عليه.

إلغاء تصوير مسلسل في تركيا بعد جدل
بسبب شخصية مثلية

انذار من باكستان الى تيك توك بسبب املقاطع البذيئة

أثار قرار قضائي في  )أ ف ب( -  سنغافورة- 
لطالب  يوما  عشر  اثني  بالسجن  سنغافورة 
موجة  السابقة،  حبيبته  على  اعتدى  جامعي 
غضب الثالثاء إذ رأى فيه ناشطون حقوقيون 

تساهال في ردع االعتداءات على النساء.
السابقة  حبيبته  خنق  تشني  زي  يني  وحاول 
إلى أن فقدت الوعي في منزلها في أيار/مايو 
2019، بعدما حاول عبثا إقناع الشابة البالغة 
إنهاء عالقتهما،  قرارها  بالعودة عن  عاما   21

بحسب وثائق نشرتها احملكمة.
املتعمد  اإليذاء  بتهمة  بذنبه  اإلقرار  وبعد 
للضحية، حكم على الشاب البالغ 23 عاما وهو 
سنغافورة  جامعة  في  األسنان  طب  في  طالب 
الوطنية، اجلمعة بـ"عقوبة سجن ملدة قصيرة". 
وسيمضي اثني عشر يوما في السجن من دون 

ذكر العقوبة في سجله العدلي.
للمنفعة  بأشغال  القيام  عليه  سيتعني  كذلك 
السلطات  ومراجعة  ساعة،   80 ملدة  العامة 
باستمرار مدى خمسة أشهر واخلضوع إلعادة 

تأهيل.
سنتني  السجن  احتمال  يواجه  الشاب  وكان 

كحد أقصى.
ناشطون  عنه  عّبر  غضبا  احلكم  وأثار 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  حقوقيون 
حقوق  عن  املدافعة  "أوير"  مجموعة  أن  كما 
النساء اعتبرت أنه "يعكس مرة جديدة اختالل 
اللواتي  للنساء  املمنوحة  القيمة  بني  التوازن 
يتعرضن العتداءات واملعتدين الذكور عليهن".

وحتدثت اجلمعية عن اجتاه إلى "التقليل غالبا 
من خطورة األذى الالحق بالنساء".

الداخلية  أعلن وزير  الغضب،  تنامي  وفي ظل 
ستعيد  احلكومة  أن  شامنوغام  ك.  والعدل 
النظر في طريقة إصدار القرارات في مثل هذه 

القضايا.
تعليق  الوطنية  سنغافورة  جامعة  وأعلنت 
عضوية الطالب املعتدي واحتمال فرض عقوبة 
مسلكية عليه رغم أن احلادثة لم حتصل ضمن 
حرمها.وتثير حاالت التحرش اجلنسي غضبا 
كبيرا في هذه الدولة املدينة الواقعة في جنوب 
املاضي  العام  طالبة  كشفت  منذ  آسيا  شرق 
علمها خالل  دون  من  بتصويرها  أحدهم  قيام 

االستحمام في نزل الطالب الذي تعيش فيه.

القاهرة -مصطفى عمارة 
مبنطقة  العامة  الثانوية  جلان  احدى  شهدت 
ضد  بشعة  حترش  حادثة  مبصر  الطالبية  
امتحانات  مبراقبة  املكلفة  املدّرسات  احد 
الثانوية التى جترى االن وتبدأ الواقعة عندما  
كان من مراقب  فما  الغش  الطالب  احد  حاول 
ومنعه  الطالب  ورقة  بسحب  قام  ان  اللجنة 
مع  الطالب  وتضامن  االمتحان  استكمال  من 
زميلهم وحاولوا االعتداء على املدرس وعندما 
تدخلت زميلته للدفاع عنه التف الطالب حول 
ومتزيق  عليها  االعتداء  وحاولوا  املدرسة 
مالبسها حتى تدخل زمالئها للدفاع عنها ومت 

حترير محضر بالواقعة.
االدارة  مدير  بابالغ  املدرسة  مدير  وقام 

التعليمية التخاذ االجراءات الالزمة.
اثيرت  التى  الضجة  وبعد  ذاته  السياق  فى 
قضية  تفجرت  بالفتيات  التحرش  عن  مؤخرا 
ان  بعد  بالرجال  التحرش  قضية  وهي  اخرى 
حاولت  الرجال  من  عدد  من  البالغات  تعددت 

الفتيات التحرش بهم فى اماكن مختلفة.
ملركز  االجتماعية  الدراسات  وحدة  وسجلت 
القومي  للمركز  التابعة  اجملتمع  حماية 
احد  فى  واالجتماعية  اجلنائية  للبحوث 
بحوثها ان %9 من الرجال تعرضوا للتحرش 
اجلنسي من نساء وان 4 من الرجال اضطروا 
الزواج  اطار  خارج  جنسية  عالقات  القامة 
بناء على ضغط من سيدات مديرات شركة او 
منصب وانهن من املطلقات او غير املستقرات 

فى حياتهن.

-)أ  اجنليس  لوس  فرانسيسكو-  سان 
حتييد  الثالثاء  "آبل"  تعهدت   - ب(  ف 
أثر انبعاثاتها من الكربون بحلول 2030 
شبكتها  يشمل  مبا  أنشطتها  سائر  في 
لتعزيز  اجلهود  إطار  في  التموينية، 

مكافحتها للتغير املناخي.
وأكدت اجملموعة األميركية العمالقة التي 
بلغت أصال مستوى احلياد في انبعاثات 
الكربون في انشطتها التجارية، في بيان 
منتجاتها  كل  أن  يعني  القرار  هذا  أن 
ستصبح  املهلة  هذه  بحلول  املباعة 

منعدمة األثر على الصعيد املناخي.
البيئية،  سياستها  حتديث  إطار  وفي 
تقليص  تعتزم  أنها  "آبل"  أوضحت 
 2030 بحلول   % 75 بنسبة  انبعاثاتها 
على  للقضاء  مبتكرة  "حلول  تطوير  مع 

)انبعاثات( الكربون" في ما يتعلق بالـ25 
% املتبقية من بصمتها الكربونية.

في  استثمارات  التوجه  هذا  ويشمل 
مشاريع إلعادة تشجير السافانا في كينيا 
لغابات  بيئي  نظام  إرساء  في  وأخرى 
الكربون  إلزالة  كولومبيا  في  املانغروف 

أو تخزينه.
إن  كوك  تيم  لـ"آبل"  العام  املدير  وقال 
للمساهمة  كبيرة  فرصة  أمام  "الشركات 
في بناء مستقبل أكثر استدامة"، الفتا إلى 
املشتركة"  "الرغبة  تتشارك  اجملموعة  أن 

في بلوغ هذا الهدف.
وأضاف "احلركة املناخية قد تكون أساس 
واستحداث  االبتكار  من  جديد  عصر 
املستدام".  االقتصادي  والنمو  الوظائف 
كاليفورنيا  في  استئناف  محكمة  وأكدت 

شركة  بإدانة  أوليًا  حكمًا  االثنني 
"مونسانتو" في دعوى مقّدمة من بستانّي 
بالسرطان  إصابته  مسؤولية  يحّملها 
"راونداب"  الضاّرة  األعشاب  مبيد  بسبب 
الذي تنتجه، لكّن احملكمة خفضت مجددًا 
الشركة  على  املترّتبة  التعويضات  قيمة 

حلساب املّدعي.
وأعلنت شركة "باير" األملانية التي اشترت 
بحق  لنفسها  حتتفظ  أنها  "مونسانتو" 
العليا في  أمام احملكمة  استئناف احلكم 
أن  بيان  في  اعتبارها  رغم  كاليفورنيا، 
"خطوة  يشّكل  االستئناف  محكمة  قرار 
رأت  "باير"  لكّن  الصحيح".  االجتاه  في 
ومسألة  احملكمة  محّلفي  هيئة  قرار  أن 
يتوافقان  "ال  للمّدعي  التعويضات  دفع 
املرعية  والقوانني  املقّدمة  األدّلة  مع 

أن  على  "مونسانتو"  وتصّر  اإلجراء". 
ما  "وهو  وفاعل  آمن  منتج  "راونداب" 
 40 مدى  على  العلمية  النتائج  أثبتته 
الشعبية  احملّلفني  هيئة  وكانت  عامًا". 
اعتبرت  فرانسيسكو  سان  محكمة  في 
"مونسانتو"  أن   2018 آب/أغسطس  في 
احتمال  إخفائها  عبر  "بخبث"  تصرفت 
املكّون  وهي  غاليفوست،  ملادة  يكون  أن 
يسّبب  طابع  لـ"راونداب"،  الرئيسي 
هذا  األعشاب  مبيد  أن  ورأت  السرطان، 
والنسخة  العريض  للجمهور  اخملصص 
اخملصصة للمحترفني منها "راينجربرو"، 
ساهما "بصورة كبيرة" في مرض دواين 
املرحلة  بلغ  الذي  عامًا(   48( جونسون 

النهائية من صراعه مع السرطان.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

آبل.. تعهدات بشأن الكربون بحلول 2030
حكم قضائي يؤكد تسّبب مبيد عشبي بالسرطان
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