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 الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 

 البابا بنديكتوس السادس عشر 

 الصحف البريطانية شرعت بطرح مقارنات في تشابه أزياء األميرة الراحلة ديانا واألميرة املنتظرة كايت 

 آالف البدو «البدون» محرومون من الجنسية في لبنان
 الفاعور (لبنان)ـ  أ.ف.پ: حتلم هيام 
أبوراغب مبستقبل زاهر ألطفالها الثالثة، 
ولو انها تعلم ان هـــذا احللم تعوقه 
صعوبات أهمها ان عائلتها تنتمي الى 
قبائل البدو املقيمة في شـــرق لبنان 
والتي اليزال العديـــد من أفرادها من 

«عدميي اجلنسية».
  وتؤكد هيام ان ابنيها بهاء وسعد، 
نسبة الى اسمي جنلي رئيس احلكومة 
السابق رفيق احلريري، سيصبحان 
طبيبني، وابنتها نازك، نسبة الى زوجة 
رفيق احلريري، ســـتكون محامية او 

صحافية.
  اال ان التوائم الثالثة الذين اليزالون 
في شهرهم التاسع عشر قد ال يتمكنون 
حتى من الذهاب الى مدرسة ابتدائية 
ما لم يحصلوا على أوراق ثبوتية، فهم 

غير موجودين في نظر القانون.
  وتنتمي عائلة أبوراغب الى عشيرة 
احلروق وإلى مجموعة من البدو يتجاوز 

عدد افرادها الـ ١٠٠ ألف حصل بعضهم 
على اجلنسية اللبنانية ويناضل العديد 

منهم منذ سنوات طويلة الكتسابها.
  وتخلت هـــذه املجموعة من البدو 
املقيمني في املنطقة احلدودية مع سورية 
في شرق البالد عن ترحالها منذ عقود، 
واســـتقرت في أراض هي ملك الغير 
والتزال تصارع الفقر واإلهمال والتمييز 
االجتماعي. ويعمل رجالها إجماال في 
ورش البناء وفي احلقول الزراعية في 

املناطق املجاورة.
  وتقول عاملة االنتروبولوجيا هبة 
مرقـــس التي تقوم بدراســـة عن حق 
املواطنة لبدو لبنان في اطار اطروحة 
دكتوراه مسجلة في جامعة بريتيش 
كولومبيا فـــي فانكوفر (كندا)، «هذه 
مســـألة حقوق انســـان مـــن الدرجة 

األولى».
  وتضيف ان «عدم اعطائهم اجلنسية 
مينع عنهم حقوق املشاركة السياسية 

التعليم واخلدمات  واحلصول علـــى 
الصحية».

  ويعـــود القانـــون اللبناني حول 
اجلنســـية الى العـــام ١٩٢٥، اي قبل 
االستقالل في ١٩٤٣، وهو محور انتقاد 
من العديد من الناشـــطني في املجتمع 
املدني، كونـــه يعتبر «لبنانيا من هو 
مولود من أب لبناني»، اي انه يحظر 
اللبنانية اعطاء جنسيتها  على املرأة 
ألطفالها، كما ال ينص على آليات العطاء 

اجلنسية للمقيمني الدائمني.
اللبنانيني  ان    واعتبر قانون ١٩٢٥ 
هم الذين كانوا يعيشون في ١٩١٤ في 
ظل حكم اإلمبراطورية العثمانية، ضمن 

لبنان بحدوده احلالية.
  وأجـــري في ١٩٣٢ في ظل االنتداب 
الفرنسي، احصاء سكاني رسمي بقي 
يتيما، وأعطيت اجلنســـية اللبنانية 
للمسجلني على أساسه، ما سمح لهم 
بنقلها الى املتحدرين منهم. وســـجل 

بعض البدو اسماءهم في ١٩٣٢، اال ان 
آخرين لم يفعلوا.

  وتقول هبة «كان ارتباط البدو في ذلك 
احلني باألرض ال بالدولة املنشأة حديثا 
في ظل القانون الفرنســـي األجنبي». 
وفي ١٩٩٤، أعطى مرســـوم جمهوري 
اجلنسية لنحو ٢٠٠ ألف شخص، وكان 
يفتـــرض باملبدأ ان يفيـــد منه البدو. 
وأثار هذا املرســـوم واليـــزال الكثير 
من اجلدل واالعتراضات، وتوجد فيه 
مراجعات وطعون في مجلس الشورى، 
باعتبار انه شمل مئات األشخاص غير 
املستحقني وأغفل العديد من مستحقي 

اجلنسية.
  وتبدو مظاهر الفقر والبؤس واضحة 
في الفاعور، في األزقة الضيقة املتسخة، 

يلعب األوالد بقطع معدنية.
  وال تصـــل الكهرباء الى العديد من 
املساكن، بينما يجلس رجال عديدون 
خـــارج منازلهم يدخنون الســـجائر 

ويشربون الشـــاي ويشكون من قلة 
فرص العمل.

  وتقول نـــدى املتزوجة من لبناني 
«توقف شعبنا عن الترحال منذ اكثر 
من ثالثني عاما بنينا خاللها منازل من 
االسمنت، ونحن نتكلم اللهجة اللبنانية، 

ويبلغ عمر قريتنا ٦٢ عاما».
  وتضيف ندى التي ترتدي سرواال 
من اجلينز وقميصـــا طويال «األمور 
تغيرت. فتياتنا يرغنب في العلم، ولم 
نعد نرتدي مالبسنا التقليدية وال نرسم 

الوشم».
  وتقول «ان مشكلتنا تزداد تعقيدا 
كلما أورثنا هـــذا الصراع الى أوالدنا 
وأحفادنا». ولم يكتف مرســـوم ١٩٩٤ 
بالتمييز بني مستحق للجنسية وآخر، 
بل ميز بني أفراد العائلة نفسها أحيانا، 
اذ منح اجلنسية ألفراد عائلة معينة 
وحرم منهـــا آخرين تنطبـــق عليهم 

الشروط نفسها.

 البريطانيون يريدون وليام ملكًا وليس تشارلز 
 لندنـ  أ.ف.پ: يريد اغلبية 
البريطانيـــني ان يكون األمير 
التالي  وليام ملـــك بريطانيا 
وليس والــده األمير تشارلز، 
وفقا لثالثة استطالعات للرأي 
نشرت نتائجها امس األحد في 

لندن.
  فنحو ٥٥٪ من الناس يودون 
ان يعتلي وليـام العرش بعد 
وفاة امللكة اليزابيث الثــانية 
بدال مـــن والــده ولـــي العهد 
تشـــارلز، وفقـــا الستــطالع 
شـــــخــصا   ٢٠١٥ شـــــمل 
ونشرته صحيفة «نيوز اوف 

ذا وورلد».
  وبحســـب هذا االستطالع، 
يعتقد ٦٤٪ من األشـــــخاص 
الذيـــن اســـتطلعت آراؤهـــم 
ان األمير وليــــــام وكـــايت 
ميدلتون سيشكالن زوجـني 
ملكيـــني أفضل من تشـــارلز 
وكاميال، مقابل ١٩٪ يعتقدون 

العكس.
  وأشار استطالع آخر أجرته 
ألفي  صحيفة «بيبل» وشمل 
شـــخص الـــى ان ٤٩٪ مـــن 
البريطانيني يريدون ان يعتلي 
العرش، في  وليام وخطيبته 

انه  البريطانيـــني  ٤٤٪ مـــن 
ينبغي على األمـــير تشــارلز 
ان يتنازل عن العرش البنه، في 
حني يؤيد ٣٧٪ اعتالء تشارلز 

العرش.
  والســـبت، أشار استطالع 
آخر للرأي نشـــرته صحيفة 
«ديلي ميـــل» الى ان ٤٨٪ من 
البريطانيـــني يرون انه يجب 
ان يكون تشـــارلز مســـتعدا 
للتخلي عـــن العرش لصالح 

ابنه البكر.
املـــح األمير    واجلــمعـــة، 
الى  تشـــارلز للمـــرة األولى 
إمكانيـــة ان تصبـــح زوجته 
كاميـــال ملكـــــة لبريطانيا، 
ما أعاد إطـــالق اجلدال حول 
مكانة املرأة التي تزوجها بعد 
ثماني سنوات من وفاة األميرة 

ديانا.
  وجـــــاء كالمه هـــذا خالل 
مقابلة مـــع احملطة األميركية 
«ان بي ســـي» وفـــي الوقت 
الذي تســـلط فيه األضـــواء 
من جديد على العائلة امللكية 
البريطانية مع اعالن خطوبة 
ابنه األمير وليـــام من كايت 

ميدلتون.

من والده في حني ان ١٥٪ فقط 
يرون العكس.

  وفــقا لهذا االســتطالع الذي 
شمل ١٩٩٧ شخـــصا، يعتقد 

«صانـــداي تايـــمـــز» يظهر 
ان ٥٦٪ مـــن الذين شـــمــلهم 
االســـتــــطالع يعتقدون ان 
ويليام ســيكون ملكا أفضل 

حني ان ١٦٪ فقط فضلوا تشارلز 
وكاميال.

  ويؤكد هذه النزعة استطالع 
ثالث نشرت نتائجه صحيفة 

 ..وويليام يشارك في عملية إنقاذ بعد ٤٨ ساعة من إعالن خطوبته
 لندن ـ د.ب.أ: بعد مرور ٤٨ ســـاعة 
فقط على إعـــالن خطوبته، نفذ األمير 
ويليام عملية بطولية مبروحية تابعة 
لســـالح اجلو امللكي البريطاني إلنقاذ 
رياضي أصيب بأزمة قلبية خالل هبوب 
عاصفة على أحـــد اجلبال على ارتفاع 

نحو ٣ آالف قدم.
  وأفادت صحيفة «ميرور» البريطانية 
امس بأنه في مناورة جريئة، اســـتغل 
األميـــر ويليام فجوة وســـط الضباب 

الكثيف ليوجه املروحية التي كان يشارك 
في قيادتها إلى الرياضي جريج واتكينز 

وينتشله.
  وقال جريج (٤٥ عاما) الذي تعافى 
السبت املاضي بعد اخلضوع للعالج: 
«لوال األمير وباقي طاقم مروحيته، لفقدت 
حياتي.. ســـماع صوت املروحية وهي 
تقترب مني كان أفضل صوت سمعته 
على اإلطالق، لقد أنقـــذ األمير وطاقم 

(املروحية) حياتي».

  وأنقذ ويليـــام (٢٨ عاما) الرياضي 
جريـــج، وهو أب الثنني، من على جبل 
سنودون في منطقة نورث ويلز الساعة 

١٫٣٠ بعد ظهر يوم اخلميس املاضي.
  وجاء اإلبـــالغ عن مأزق جريج بعد 
خمس ســـاعات فقط من عودة ويليام 
للعمل بعد اإلجـــازة التي أعلن خاللها 

خطبته بصديقه كايت ميدلتون.
  وقال جريج الذي يعمل بصالة ألعاب 
رياضية في ساوث ويلز وكان يتنزه مع 

ستة من أصدقائه عندما هبت العاصفة، 
إنـــه ال يتذكر ما حدث وقت إنقاذه ولم 
يكن يعلم في البداية أن األمير ويليام 
كان يقـــود املروحية حتى أخبره بذلك 

أحد العاملني باملستشفى.
  وأضاف أنه لم يع باألمر سوى عندما 
أفاق بعد خضوعه للعالج، وأنه لم يفكر 
بأن مروحية تابعة لسالح اجلو امللكي 
ستنقذه، بل ان مشاركة األمير ويليام 

في إنقاذه «شيء ال يصدق».

 «فقع» بسعر ١٠٠ ألف يورو للفقراء

 نجاد يحث الفتيات على الزواج
  في سن الـ ١٦

 طهرانـ  أ.ش.أ: أفادت وســــائل إعالم إيرانية بأن الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد يحث الفتيات على الزواج في سن ١٦ عاما.

  وانتقد جناد ـ حسبما نقلت شبكة «إن بي سي» األميركية امس ـ 
معدالت سن الزواج احلالية والتي تتراوح بني ٢٤ و٢٦ عاما.

  يشار الى انه طاملا دعما الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد الى 
زيادة السكان، رافضا تنظيم األسرة الذي يصفه بأنه «خطط مستوردة 
من الغرب». ويرى النقاد أن هذه السياسة من شأنها فقط زيادة معدل 

البطالة الذي تشهده ايران والذي يقف حاليا عند ٩٪. 

ـ أ.ف.پ: متكن عشـــرات   روما 
الفقـــراء الســـبت املاضي في 

كافتيريا تابعة ملؤسســـة 
«كاريتـــاس» اخليريـــة 

الكاثـوليكية من تذوق 
اطباق مصنوعة من 
كمأة بيضـــاء تبلغ 
قيمتهـــا ١٠٠ الـــف 
يورو وهبها اليهم 
البابا بنديكتوس 
الســـادس عشر، 
حســـبما افاد احد 
الديـــن.  رجـــال 
ونقلت وكالة انسا 
عن املونســـينيور 
انريكو فيروتشي، 

«كاريتاس»  مديـــر 
ألبرشية روما، قوله 

«ستكفي للجـــميع، انها 
هــــائلة. نحــــن نعــــرف 

انه خــــــالل مـــزاد علـــني 
يعود ريعــه العـــمال خــيرية، 

تـــم شراؤها مبائة الف يورو».
  الكمــــــأة البيــضاء الــتي 
يبــلغ وزنهـــا كيلوغراما 
قــــد  تقـــريبـــا كـــــان 
انتــونيـــو  اشـــتراها 
وهــو  بيرتولــوتو، 
متعـــهـــد مــــــــن 
ايطاليـــا  شـــمال 
للـــبابا  قدمــــهـــا 
بنديكــــــتـــوس 
الســـادس عشــــر 
الذي وهبها بدوره 
ملؤسسة كاريتاس 

في روما.
  وتناول عشرات 
الفقراء االرز بالكمأة 
ظهرا في كافتـــيريا 
تابـعة لـ «كاريتــاس»، 
ثم قدم ما تبــقى منــها 
خالل املساء في كافتيريا 
اخـــرى لهـــذه املؤسســـة 

اخليرية. 

 البابا: ال أرى سببًا لمنع النساء من ارتداء النقاب في فرنسا
  ويجوز استخدام «الواقي» للحد من انتشار مرض «اإليدز»

عشـــر ايضـــا ان «التركيز على 
الواقي يعني تسخيف اجلنس، 
وهنا يكمن اخلطر اي ان يعتبر 
الكثير من الناس ان اجلنس ليس 
تعبيرا عن احلب بل هو نوع من 

املخدرات».
  ووصف مديـــر برنامج االمم 
املتحـــدة ملكافحة ڤيروس االيدز 
ميشـــال سيديبي ســـماح البابا 
بنديكتـــوس الســـادس عشـــر 
باســـتخدام الواقـــي الذكري في 
بعض احلاالت بانه «خطوة الى 

االمام».
  وقال في بيان «قام الڤاتيكان 
اليوم بخطوة الى االمام لها دالالتها 
وايجابية»، معتبرا ان «هذا التقدم 
يقر بأن نشاطا جنسيا مسؤوال 
واســـتخدام الواقي الذكري لهما 
دور هام في الوقاية من ڤيروس 

االيدز».
  من جانبها رأت منظمة «اكت 
اب» الفرنســـية املعنية مبتابعة 
املصابني بااليدز انه «ال يزال امام 

البابا الكثير ليقوم به».
  وقالت «اذا ما اراد البابا مكافحة 
الوباء عن حق، فعليه الذهاب ابعد 
بكثير»، بحسب هذه املنظمة التي 
تتهم البابا والكنيسة الكاثوليكية 
بالبقاء على موقف «معاد للمثليني 
انهما  ومعارض لالجهاض» كما 
«شريكان في ٢٥ عاما من تفشي 
االيدز حول العالم». ومن املقرر ان 

يترجم هذا الكتاب الى ١٨ لغة.

 برلـــني ـ وكاالت: اعلن البابا 
بنديكتوس السادس عشر في كتاب 
«نور العالم» الذي من املنتظر ان 
يصدر غدا الثالثاء انه ال يرى سببا 
ملنع النقاب في فرنسا، كما اعلن 
اجازته استخدام الواقي الذكري 
للحد مـــن مخاطر انتقال عدوى 
االيدز، وللمرة االولى في تاريخ 
الڤاتيكان التي يجيز فيها احلبر 
ان  الواقي بعد  االعظم استخدام 
كان الڤاتيكان يعارض اي نوع من 

انواع وسائل منع احلمل.
  وجاء في كتاب «نور العالم» 
والـــذي هو عبارة عن سلســـلة 
مقابالت مع البابا انه ال يرى سببا 

ملنع النقاب في فرنسا.
  وردا على سؤال بأن في فرنسا، 
البرملـــان منع ارتداء النقاب، هل 
على املسيحيني ان يفرحوا لهذا 
القرار؟ اجاب البابا بالنسبة الى 

النقاب ال ارى سببا ملنع شامل.
  واضاف: يقال ان بعض النسوة 
ال يرتدين النقاب مبحض ارادتهن، 
وهذا يوازي (في حال حصوله) 
اغتصابا للمرأة، وبالطبع ميكن اال 

نكون موافقني مع هذا االمر.
  وتابع بحسب النص االصلي 
باللغة االملانية الذي حصلت وكالة 
فرانس برس عليه «اما اذا اردن 
ارتداءه مبحض ارادتهن، فال ارى 

سببا ملنعهن من ذلك».
  وردا على ســـؤال حول ما اذا 
كان باالمكان القول ان «الكنيسة 

السؤال نفســـه «قد تكون هناك 
حاالت فردية، مثل قيام رجل بغي 
باستخدام الواقي» معربا عن االمل 
في ان «تكون هذه احلالة اخلطوة 
االولى نحو توعية اخالقية وبداية 
حتسس باملسؤولية تتيح االدراك 
بانه ال ميكن اباحة كل شيء وال 

نستطيع القيام بكل ما نريد».
  ومـــع ان البابا فتح ثغرة في 
هـــذا املوضوع فانه تـــدارك «اال 
الطريقة ليست االنسب  ان هذه 
للقضاء على آفة االيدز، الذي يجب 
ان يتم فعليا عبر انسنة العمل 

اجلنسي».
  وقال البابا بنديكتوس السادس 

التي كانـــت تقله الى الكاميرون 
الواقي  ان اســـتخدام  وانغـــوال 
«يفاقم» مشـــكلة االيدز املتفشي 

بقوة في القارة السمراء.
الذي يحمل  الكتاب    وفي هذا 
عنوان «نور العالـــم» من اعداد 
صحافي املاني، تطرق البابا الى 
مواضيع مختلفة مثل التعديات 
اجلنسية على االطفال وعزوبية 
الكهنة ورســـامة النســـاء كهنة 

والعالقات مع االسالم.
  ولم يورد البابا ســـوى حالة 
واحدة يجيز فيها استخدام الواقي 

هي حالة «الرجل البغي».
  واضاف البابـــا في رده على 

الكاثوليكية ليست بشكل مطلق 
ضد استخدام الواقي؟» اجاب البابا 
انه يجيز هذا االمر فقط «في بعض 
احلاالت عندما تكون النية احلد 
من مخاطر العدوى، وقد يكون هذا 
االمر اخلطوة االولى لفتح الطريق 
امام حياة جنسية اكثر انسانية 

تعاش بشكل مختلف».
  وحتـــى االن كان الڤاتيـــكان 
يعارض اســـتخدام اي من انواع 
منع احلمل حتى ولو كان الهدف 
الوقاية من االمراض التي تنتقل 

عدواها جنسيا مثل االيدز.
  واثار البابا جدال واســـعا في 
مارس ٢٠٠٩ عندما اعلن في الطائرة 
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