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انقالب مركب يودي بحياة  39شخصًا بفلوريدا

المغرب :مصرع ثالثة أطفال مهاجرين في حريق

ُ
بــدأ خفر السواحل األميركي البحث عن  39شخصًا فقد أثرهم عندما انقلب قــارب قبالة سواحل
فلوريدا في عملية يشتبه بأنها «تهريب للبشر» .وقال في بيان على «تويتر» إن القارب الذي انطلق
من جزر بيميني في أرخبيل الباهاماس ،انقلب على بعد  70كيلومترًا شرقي محمية «فورت بيرس
انلت» نتيجة الطقس السيئ .وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت «عملية لتهريب البشر» .أضاف أن خفر
ّ
السواحل في ميامي تلقى إنذارًا أول من أمس من بحار أنقذ راكبًا .يشار إلى أن القارب كان يقل 39
(فرانس برس)
شخصًا من دون أن توفر لهم سترات نجاة .

لقي ثالثة أطفال حتفهم في املغرب في حريق أدى إلى اختناقهم وتفحم جثثهم في مأوى مؤقت في
غوروغو شمال غرب البالد ،بحسب رئيس الفرع املحلي للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان محمد
أمني أبيدار .ويقول« :أشعلت األم النيجيرية ،وهي مهاجرة ،النار داخل الخيمة لتدفئة صغارها ،إال
أن األطفال لقوا حتفهم اختناقًا ثم احتراقًا بالنيران التي اندلعت صباح اإلثنني املاضي» .ونقلت
األم إلى مستشفى في الناظور ،البلدة الحدودية املجاورة لجيب مليلية اإلسباني ،علمًا أن حالتها
(فرانس برس)
حرجة .وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل من السلطات.

أستراليا :سجال حول اليوم الوطني
أح ـ ـ ـيـ ـ ــا األس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــون ذك ـ ـ ـ ـ ــرى االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار
البريطاني لبالدهم وســط احتجاجات فــي يوم
يـعــرف رسميًا بــاســم العيد الــوطـنــي ألستراليا،
وال ــذي يعتبره ناشطون مــن السكان األصليني
يــوم غــزو .سنويًا ،يحتدم الـجــدال فــي أستراليا
ح ــول كيفية إح ـيــاء ذك ــرى وص ــول  11سفينة
بــريـطــانـيــة ك ــان ــت ت ـقــل مـجـمــوعــة م ــن الـسـجـنــاء
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ــى م ـ ـي ـ ـنـ ــاء ج ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــون ف ــي

مــديـنــة سـيــدنــي الـحــالـيــة ف ــي  26ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني .1788
وف ــي مــدي ـنــة م ـل ـب ــورن ،ت ـعــرض ت ـم ـثــال الـضــابــط
ال ـبــري ـطــانــي جـيـمــس كـ ــوك ،الـ ــذي رس ــم خــريـطــة
ســاحــل سـيــدنــي ع ــام  ،1770لـلـتـشــويــه ،وعلقت
منشورات تطالب بإلغاء العيد الوطني ألستراليا.
وأشـ ــارت الـحـكــومــة إل ــى أن ه ــذا ال ـيــوم تــزامــن مع
حصول أكثر من  16ألف مهاجر من  150دولة

على الجنسية األسترالية ،وأكثر من  400احتفال
في جميع أنحاء أستراليا.
ول ـعــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء س ـكــوت مــوري ـســون دورًا
أساسيًا في تغيير أغنية النشيد الوطني «تقدمي
يــا أسـتــرالـيــا الجميلة» ال ـعــام املــاضــي ،استجابة
لشكاوى السكان األصليني األستراليني ،الذين
يمثلون  3فــي املــائــة مــن إجـمــالــي عــدد الـسـكــان،
بسبب استبعادهم منه .وتبدلت الفقرة الثانية

مــن النشيد الــوطـنــي مــن «نـحــن شـبــاب وأح ــرار»
إل ــى «نـحــن مـتـحــدون وأح ـ ــرار» فــي اع ـتــراف بــأن
األرض كانت مأهولة بالسكان لعشرات اآلالف
من السنني قبل وصول األوروبيني.
وعـلــى مــدى عـقــود ،يحتدم النقاش حــول تغيير
تــاريــخ الـيــوم الــوطـنــي ألسـتــرالـيــا ،ال ــذي يقيم فيه
العديد من السكان األصليني طقوس حداد.
(أسوشييتد برس)

(ليزا ماري ويليامز)Getty /

ليبيا :حقوق سجناء قرنادة ُتنتهك

طرابلس ـ أسامة علي

في وقــت تبحث ليبيا عن وسائل لتعزيز
االسـ ـتـ ـق ــرار ،م ــا زال ـ ــت الـ ـح ــري ــات وح ـقــوق
املواطن في شرق البالد تحت سيطرة حكم
العسكر ،مــع اسـتـمــرار اعـتـقــال مـئــات املــواطـنــن في
السجون من دون محاكمة.
وأحــد أبــرز تلك السجون سيئة الصيت هــو سجن
قرنادة العسكري التابع لقيادة قوات اللواء املتقاعد
خليفة حـفـتــر ،ال ــذي تـحــول إل ــى رم ــز للترهيب في
كامل مناطق شــرق البالد .وبسبب ســوء أوضاعه،
ق ــرر املـعـتـقـلــون االن ـت ـفــاض وم ـحــاولــة الـ ـف ــرار .وفــي
أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،ح ـصــل ت ـمــرد ف ــي الـسـجــن
حيث تمكن  29سجينًا من الفرار.
وعلى الرغم من عدم اعتراف إدارة السجن بما حدث،
إال أنها عادت وكلفت جهاز الشرطة القضائية بفتح
تحقيق في الحادثة إلرجاع الفارين إلى السجن.
وب ـح ـســب ج ـه ــاز ال ـشــرطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،ف ـقــد شكلت
«لـجـنــة للتحقيق وت ـحــديــد امل ـســؤول ـيــة ف ــي واقـعــة
الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزالء
من سجن قرنادة « ،مشيرًا إلى أن اللجنة تشكلت من
أربعة ضباط في الجهاز .وبحسب بيان نشر على
الصفحة الرسمية للجهاز مؤخرًا ،فإن فرع الشرطة
القضائية في مدينة البيضاء حيث سجن قرنادة،
عقدت اجتماعات عدة مع لجنة التحقيق ومحكمة

استئناف البيضاء وف ــرع إدارة العمليات واالمــن
القضائي البيضاء ،موضحًا أن االجتماعات ناقشت
«اإلج ــراءات املتخذة حيال واقعة هــروب النزالء من
سجن قرنادة ،والتأكيد على ضــرورة االطــاع على
أوضاع السجن والقبض على الفارين وإعادتهم إلى
السجن».
وتلفت الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي
إل ــى أن «ب ـيــان الـشــرطــة الـقـضــائـيــة يــؤكــد بــوضــوح
وق ــوع كــافــة األج ـهــزة األمـنـيــة فــي قبضة حـفـتــر ،ما
ي ـع ـنــي االع ـ ـتـ ــراف ب ـشــرع ـيــة ال ـس ـجــن وال ـع ـم ــل وفــق
تعليماته ملالحقة الفارين وإرجاعهم .لكن السؤال
هو :هل تسيطر هذه األجهزة األمنية على السجن
وت ـع ــرف م ــا ي ـحــدث فـ ـي ــه؟» .وت ــؤك ــد ف ــي حــديـثـهــا لـ
«العربي الجديد» أن أيًا من ضباط األجهزة األمنية
ال يمكنه الجواب عما يدور داخل السجن ،والجميع
يدرك حجم االنتهاكات التي تحدث فيه والتي وصل
صداها إلى منظمات دولية».
وعلى مدى السنوات املاضية ،واجه سجن قرنادة
انـ ـتـ ـق ــادات م ــن م ـن ـظ ـمــات دولـ ـي ــة م ـع ـن ـيــة بـحـقــوق
اإلن ـس ــان ،منها منظمة «هـيــومــن راي ـتــس ووت ــش»
ال ـتــي أكـ ــدت أن ـهــا قــابـلــت  73سـجـيـنــا وكـشـفــت عن
إرغ ــام ـه ــم ع ـلــى االعـ ـت ــراف ب ـج ــرائ ــم خ ـط ـيــرة تحت
الـ ـتـ ـع ــذي ــب .وأوض ـ ـح ـ ــت أن الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ت ـع ــرض ــوا
النـتـهــاكــات واس ـعــة مــن بينها «غ ـيــاب اإلج ـ ــراءات
السليمة والرعاية الطبية» .كما كشفت عن احتجاز

أطـفــال دون ســن الثامنة عشرة داخــل السجن .وال
تـعـتــرف سـلـطــات حـفـتــر ب ــوج ــود ان ـت ـهــاكــات داخ ــل
السجن .إال أن الحاسي تلفت إلى وجود الكثير من
التقارير الـتــي تــؤكــد حـصــول االنـتـهــاكــات .وتـقــول:
«هذا ما توصلت إليه تلك املنظمات بشكل مباشر
وبوسائل أخــرى ،من بينها العائالت التي تبلغت
ب ــوف ــاة أبـنــائـهــا داخـ ــل ال ـس ـجــن» .وت ــدع ــي سلطات
حفتر بأن «املوجودين داخل السجن هم إرهابيون
وعلى عالقة بتنظيم داع ــش» .إال أن الناشط زايــد
مؤمن يؤكد أن «عدد معتقلي السجن باملئات ،ومن
غير املمكن أن يكونوا إرهابيني» .ويقول إن «تهمة
اإلرهاب جاهزة لتلصق بأي معارض لحكم العسكر.
فهناك نشطاء جريمتهم أنهم عبروا عن رفض ما
يـحــدث على صفحاتهم الـخــاصــة على فيسبوك»،
مؤكدًا أن «األمثلة كثيرة ،وعادة ما تتداول وسائل
اإلعــام أسماء ناشطني تم اختطافهم وتغييبهم
في السجون».
ويدعو مؤمن ،في حديث لـ «العربي الجديد» ،إلى
ضــرورة توجه الناشطني إلــى القضاء ملنع إعــادة
الفارين إلى السجن ،مؤكدًا أن اإلعالن عن تشكيل
لـجـنــة تـحـقـيــق هــو م ـجــرد غ ـطــاء إلض ـفــاء الـطــابــع
األم ـنــي وال ـقــانــونــي عـلــى عملية إرجـ ــاع الـفــاريــن.
ويـ ـق ــول« :ي ـج ــب ال ـع ـمــل ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل م ــن خــال
مواقع التواصل أو الترافع أمام القضاء أو االعالم
لوقف ما يرتكبه العسكر من انتهاكات» .ويؤكد

تعسفي
احتجاز
ّ
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،في
تقرير لها في أغسطس /آب الماضي ،أن األجهزة
ـروعــة لحقوق
األمنية ارتكبت «انتهاكات مـ ّ
اإلنسان ،من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين،
بما في ذلك احتجازهم تعسفيًا ،وتعريضهم
للتعذيب واالختفاء القسري» ،مشيرة إلى أن من
حرموا حق اللجوء
بين المعتقلين
نساء وأطفاًال ُ
ً
إلى القضاء.

ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ عـلــى ح ــق ال ـفــاريــن م ــن السجن
واملتواجدين داخله للوصول إلى محامني وعرض
قضاياهم أمــام املحاكم ،وإدانــة استمرار حبسهم
من دون محاكمات.
وحـ ــول ت ـلــك األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ال ـتــي تـشـكــل ذراع ــا
لسيطرة حفتر على مناطق الشرق ،تؤكد منظمة
العفو الدولية أن أعضاءها أفــراد من أجهزة أمن
ن ـظ ــام ال ـع ـق ـيــد ال ــراح ــل م ـع ـمــر ال ـق ــذاف ــي ال ـســاب ـقــة،
واسـ ـتـ ـف ــادت م ـن ـهــا قـ ـي ــادة ح ـف ـتــر ف ــي إعـ ـ ــادة بـنــاء
وتكوين أجهزة أمنها.
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لبنان :اعتصام لالجئين الفلسطينيين
رفضًا لقرارات «األونروا»

في يوليو /تموز  ،2021قدمت الحكومة البريطانية
مشروع قانون يهدف إلى معالجة الهجرة السرّية
يحد
ومهربي البشر .لكن خبراء ال يجدون أن المشروع
ّ
من الظاهرة ،بل يغلق الباب أمام أشخاص يائسين

إغالق الباب
لندن ـ كاتيا يوسف

ي ـنــذر م ـشــروع قــانــون الجنسية
وال ـحــدود ال ــذي يناقشه مجلس
الـ ـل ــوردات الـبــريـطــانــي (املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـب ــرمل ــان) حــال ـيــا مل ـنــع امل ـهــاجــريــن
مــن الــوصــول إلــى ال ـبــاد ،بتغييرات مهمة
قــد تـتـجــاوز نتائجها تـلــك مل ـشــروع قــانــون
االنسحاب من االتحاد األوروبي (بريكست)
الذي أثر على  4ماليني مواطن من االتحاد
األوروبي.
ويشكل القانون الــذي قدمته الحكومة في
يوليو /تموز  2021جــزءًا من قانون شامل
لـلـهـجــرة ي ــرى مـحـلـلــون أن ــه سيغلق الـبــاب
فــي شكل فـ ّـعــال على األش ـخــاص اليائسني
الــذيــن يصلون إلــى اململكة املـتـحــدة ،و«هــو
مـ ــا رأي ـ ـنـ ــاه س ــاب ـق ــا فـ ــي امل ـخ ـط ــط ال ـخ ــاص
باملهاجرين السوريني ،وخطة إعادة توطني
امل ــواط ـن ــن األفـ ـغ ــان ال ـت ــي ج ــرى تـقـيـيــدهــا،
وعدم املوافقة على تعديل يتعلق باألطفال
غير املصحوبني بذويهم».
تـ ـق ــول امل ـح ــام ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ق ـضــايــا
الهجرة جاكلني ماكينزي ،التي كانت عضوًا
فــي املـجـمــوعــة االس ـت ـشــاريــة املـسـتـقـلــة التي
قدمت تقرير فضيحة «جيل ويندروش» في
مارس /آذار  ،2020وأدى إلى اعتذار رسمي
من وزارة الداخلية ،لـ«العربي الجديد»« :أحد
البنود الفظيعة للغاية في مشروع القانون
هــو اق ـتــراح التعامل مــع طالبي الـلـجــوء في
مراكز تحتضنها دول خارجية مثل روانــدا
وأل ـبــان ـيــا ،رغ ــم أن الـبـلــديــن نـفـيــا وج ــود أي
ترتيبات خــاصــة مــع الحكومة البريطانية
فــي هــذا الـشــأن ،ورغــم إدان ــة مفوضية األمــم
املتحدة لشؤون الالجئني هذا األمر».
وتـ ـشـ ـي ــر م ــاكـ ـيـ ـن ــزي إل ـ ـ ــى أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـبــريـطــانـيــة ال ت ــزال ت ــدرس ن ـمــاذج املــراكــز
ال ـخــارج ـيــة لـلـتـعــامــل م ــع طــال ـبــي ال ـل ـجــوء،
رغ ـ ــم ال ـت ـق ــاري ــر ال ـك ـث ـي ــرة ع ــن االن ـت ـه ــاك ــات
الجسيمة لحقوق اإلن ـســان الـتــي يشهدها
مركز الهجرة الوحيد في ألبانيا ،وتسليط
الضوء عليها ،وبينها االعتداءات الجنسية
ال ـت ــي ع ــان ــى مـنـهــا املـ ـه ــاج ــرون ف ــي امل ــراك ــز
البحرية األسترالية ،وتسببت في وفيات».
وتكشف أن وزي ــرة الداخلية بريتي باتيل
«تـبـحــث عــن أي مـكــان عـلــى الـخــريـطــة لنقل
املهاجرين إليها ،بينها غــانــا الـتــي أنكرت
في منتصف يناير /كانون الثاني الجاري
إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية».
وفيما طرحت لندن مشروع القانون «إليقاف
مهربي البشر واألش ـخــاص الــذيــن يعبرون
بـحــر املــانــش فــي ق ــوارب صـغـيــرة» ،وبينهم
عــدد كبير مــن ذوي البشرة الـسـمــراء ،تشير
بيانات مجلس العموم البريطاني (البرملان)
إلــى أن اململكة املـتـحــدة تلقت  29,456طلب
لجوء عام  ،2020وأن  27,000شخص وصلوا
على منت قوارب عبرت املانش عام .2020

دفع قرار «األونروا»
الجديد المتمثل في
خفض الدعم المالي
لالجئين الفلسطينين
في لبنان إلى االعتصام
رفضًا له ،مهددين
بالتصعيد
بيروت ـ انتصار الدنان

«إنسانية
ممزقة»
للندن مع
المهاجرين

ك ـت ـبــت ف ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ف ــي دي ـس ـم ـبــر/
كانون األول املاضي أن «البند التاسع من
مشروع القانون الذي يسمح بنزع الحكومة
ً
الـبــريـطــانـيــة الـجـنـسـيــة يـثـيــر جـ ــدال كـبـيـرًا،
بــاعـتـبــاره يـهــدد مــواطـنــة حــوالــى  6ماليني
ب ــريـ ـط ــان ــي ،ونـ ـح ــو نـ ـص ــف ال ـب ــري ـط ــان ـي ــن
اآلس ـي ــوي ــن و 39ف ــي امل ــائ ــة م ــن املــواط ـنــن
السود».
ّ
وتعلق ماكينزي بالقول إن «البند التاسع
ت ـح ــدي ـدًا ي ـم ـنــح ال ـح ـك ــوم ــة س ـل ـطــة تـجــريــد
الجنسية مــن دون ســابــق إن ــذار ،وهــو غير
أخالقي وتمييزي ألنه يجعل بعض أشكال
املــواط ـنــة أق ــل قـيـمــة م ــن غ ـيــرهــا ،خصوصًا
فــي حــال الــوصــول إلــى جنسيات الــوالــديــن
واألج ـ ـ ـ ــداد .ل ـكــن ال ـح ـكــومــة ت ـش ــدد ع ـلــى أن
هــذا البند ضــروري ويستهدف اإلرهابيني
ومجرمي الـحــرب ،وسيستخدم في ظروف
استثنائية».
ت ـض ـيــف« :ي ـم ـنــح اإلع ـ ــان ال ـعــاملــي لـحـقــوق
اإلنسان الحق في الجنسية ،لكن الحكومة
الـبــريـطــانـيــة ت ـقــول إن ــه إذا ام ـت ـلــك شخص
جـنـسـيــة أخـ ــرى فـقــد ي ـكــون ف ــي خ ـطــر .وفــي
ق ـض ـيــة ش ـم ـي ـمــة ب ـي ـغ ــوم (الـ ـت ــي ولـ ـ ــدت فــي
امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة م ــن أب ــوي ــن ذوي أص ــول
بنغالية ،ثم غــادرت إلى سورية حني كانت
فــي ســن ال ــ ،15وانضمت إلــى تنظيم داعــش
الـ ـ ــذي ج ـع ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـبــري ـطــان ـيــة
ي ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم عـ ـ ــروس داعـ ـ ـ ــش) ،فـقــد
جـ ـ ـ ّـردت م ــن جـنـسـيـتـهــا م ــن دون أن تتهم

بارتكاب أية جريمة ،ما يعني أنه ال يمكن
أن نثق بالحكومة رغم أنها تكرر بأنها لن
ت ـجـ ّـرد األش ـخــاص املـلـتــزمــن بــالـقــانــون من
حــق املــواطـنــة .وقــد ّ
رحـلــت فعليًا أشخاصًا
لــم يــدانــوا بــارتـكــاب جــرائــم بـخــاف قــانــون
الحدود الصادر عام .»2007
وتشدد ماكينزي على «عــدم قانونية منع
الـنــاس مــن عـبــور الـقـنــاة ،فــاتـفــاق الالجئني
الصادر عــام  1951يمنح األشخاص الحق
في طلب اللجوء في دول أخرى غير الدولة
اآلمـ ـن ــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـص ـلــون إل ـي ـه ــا .وقــد
أصدرت محكمة االستئناف قرارات لصالح
ُ
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن اع ــت ـب ــر أن ـه ــم ان ـت ـه ـكــوا
ال ـقــانــون ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد حـتــى ديـسـمـبــر/
ك ــان ــون األول  ،2021كــون ـهــم ال يـخــالـفــون
القانون الدولي وال قانون الهجرة الصادر
عام  1971والذي يتطلب تقديم وثيقة سفر،
وه ــي الـنـقـطــة الـتــي تستخدمها السلطات
البريطانية إلعالن الخروقات .ففي القانون
الـ ــدولـ ــي ،ت ـل ـتــزم ح ـكــومــة امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
حماية األشخاص في البحر ،ما يجعل فكرة
تطبيقها تــداب ـيــر لـتـغـيـيــر م ـســار ال ـق ــوارب
الذي ّ
يعرض األرواح لخطر غير قانونية».
وتشدد ماكينزي على أن «ال أساس قانونيًا
لـ ـق ــرارات وزارة الــداخ ـل ـيــة تــرح ـيــل طــالـبــي
ل ـجــوء إل ــى س ــوري ــة وال ـي ـمــن وأفـغــانـسـتــان،
فهذه الدول مصنفة بأنها غير آمنة» .وفي
شأن تأثير االنسحاب من االتحاد األوروبي
«بريكست» على املهاجرين ،تقول« :يشمل

بريطانيا إلى خيارات خطرة مع المهاجرين (بن ستانسال /فرانس برس)

التأثير كل مجاالت قانون اللجوء والهجرة
والـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي شـ ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا،
وي ـت ـط ـلــب ش ــرح ــه أطـ ــروحـ ــة ،ل ـك ــن م ــا ن ــراه
حاليًا هو مخالفة عدد من مواطني االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ق ــواع ــد ما
بـعــد بــريـكـســت .وق ــد ُح ــرم بـعــض الالجئني
م ــن ال ــوض ــع املـسـبــق وامل ـس ـت ـقــر ،كـمــا واج ــه
آخرون ممن غادروا اململكة املتحدة لقضاء
العطالت صعوبات في العودة».
وتــوضــح مــاكـيـنــزي أنـهــا داف ـعــت دائ ـمــا عن
ال ـع ـفــو ع ــن أي ش ـخــص ق ـضــى ف ــي املـمـلـكــة
امل ـت ـح ــدة ع ـش ــر سـ ـن ــوات م ــن دون وث ــائ ــق،
وكذلك عن حقوق طالبي اللجوء في العمل
بمجرد قبول معالجة طلباتهم.
في السياق ،يقول حسني حمود ( 26عامًا)
لـ«العربي الـجــديــد»« :أعـيــش فــي بريطانيا
منذ نحو عشر س ـنــوات ،رغــم أن السلطات
رفضت طلب لجوئي .أنا عالق في بريطانيا

اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﻧﻜﻠﺘﺮا
وﻳﻠﺰ

أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
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27.000

عدد المهاجرين الذين وصلوا
إلى بريطانيا على متن قوارب عبر بحر
المانش عام 2020

تهديد اآلسيويين والسود

وك ــان ــت صـحـيـفــة «ن ـي ــو س ـت ـي ـت ـس ـمــان» قد

من دون أية حقوق مواطنة ،منذ أن رفضت
وزارة الداخلية طلب لجوئي بحجة نقص
ّ
األدل ــة الـتــي تثبت أن حـيــاتــي فــي خـطــر في
حــال عــودتــي إلــى بـلــدي» .يضيف« :حياتي
ّ
مجمدة .ال أستطيع الـعــودة إلــى بلدي ،وال
أستطيع ممارسة حياتي في شكل طبيعي».
تمزيق المبدأ اإلنساني

من جهتها ،تقول مديرة السياسة والدعوة
ف ــي امل ـج ـلــس امل ـش ـت ــرك ل ــرع ــاي ــة امل ـهــاجــريــن
زوي غاردنر لـ«العربي الجديد»« :مشروع
قانون الحدود الذي يناقشه مجلس العموم
ّ
ويجرم
سيمزق املـبــدأ اإلنساني للحماية،
أي شخص يشق طريقه إلى اململكة املتحدة
بحثًا عــن األم ــان وحـيــاة جــديــدة .الحكومة
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ــاج ـ ـئـ ــن ك ـل ـع ـب ــة س ـي ــاس ـي ــة،
إذ ت ــوح ــي بـ ــإسـ ــاءة م ـعــام ـل ـت ـهــم كــوسـيـلــة
ل ـجــذب عـنــاويــن األخ ـب ــار وص ــرف االنـتـبــاه
عــن فـضــائـحـهــا ،ول ــن يـحــل م ـشــروع قــانــون
الحدود الجديد الخطير املشاكل الحقيقية
لنظام اللجوء الحالي».
وتلفت إلى أن «أخذ تدابير لتوفير مزيد من
خيارات السفر املنظمة واآلمنة لألشخاص
ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي ب ــدء ح ـيــاة ج ــدي ــدة في
اململكة املتحدة ،تساعد الـنــاس فــي تجنب
ً
امل ـخــاطــرة بـحـيــاتـهــم .لـكــن ب ــدال م ــن إيـجــاد
هــذه الحلول تتطلع الحكومة إلــى معاقبة
األشـ ـخ ــاص املـسـتـضـعـفــن ع ـبــر تجريمهم
ووضعهم في مراكز احتجاز وترحيلهم».
مقاومة القومية

ويـتـحــدث الــدكـتــور فــي جامعة كامبريدج،
ع ـل ــي م ـغ ـج ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،عــن
أن «مـ ـش ــروع ق ــان ــون الـجـنـسـيــة والـ ـح ــدود

فــي املـمـلـكــة املـتـحــدة هــو األحـ ــدث لحكومة
محافظة دفعت بأجندة مناهضة لالجئني
منذ أن وصلت إلى السلطة .ويشكل القانون
فــي األس ــاس مـحــاولــة لتحويل الـعــديــد من
األق ـل ـي ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــن م ــواط ـن ــن إلــى
مهاجرين يمكن تجريدهم مــن جنسيتهم
ح ـســب رغ ـب ــة ال ــدول ــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى املـ ــادة
الـتــاسـعــة مــن ال ـقــانــون ال ـتــي تـعــاقــب فعليًا
ح ــوال ــي  6م ــاي ــن ش ـخــص ف ــي بــريـطــانـيــا
غالبيتهم من األقليات السوداء أو اآلسيوية
أو خلفيات من أوروبا الشرقية».
ويـتــابــع« :يـشــاع أن رئيس ال ــوزراء الحالي
بوريس جونسون سيمنح القوة العسكرية
إلبعاد أولئك الذين يلتمسون اللجوء إلى
إنكلترا عبر قناة املانش ،بينما تعمل باتيل
لتعزيز التكنولوجيا املعادية لالجئني ،مثل
دوي اخ ـتــراق ال ـصــوت ،ل ــردع أول ـئــك الــذيــن
يلتمسون الـلـجــوء فــي بــريـطــانـيــا» .ويلفت
ّ
إل ــى انـ ــه بـعــد م ـغ ــادرة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
باتت بريطانيا تستطيع تقليص العديد
من قواعد الهجرة ،لكن هذا ال يعني أن دول
االتحاد األوروبــي أكثر كرمًا مع املهاجرين
مــن اململكة املـتـحــدة .ويعتبر أن «الجميع
يجب أن يشعر بقلق من االستبداد املتنامي
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا اج ـت ـمــع
اليسار واليمني حول السياسات واملشاعر
املناهضة للمهاجرين والالجئني .والحملة
ض ــد م ـش ــروع ق ــان ــون الـجـنـسـيــة وال ـح ــدود
فــي اململكة املـتـحــدة معركة واح ــدة ،لكنها
جزء من مشروع سياسي أوسع بكثير من
القومية العلنية التي يجب مقاومتها».
وف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي ،عــارضــت
مفوضية األم ــم املـتـحــدة لـشــؤون الالجئني
مشروع القانون البريطاني ،في وقت تشير

لن تسمح لندن
إال بحماية مهاجرين
يصلون بطرق رسمية
ال يحل مشروع
قانون الحدود الجديد
مشكالت اللجوء
فيه إحصاءات إلى أن أكثر من  70في املائة
مــن األشـخــاص الــذيــن يصلون عبر قــوارب
صـغـيــرة إل ــى بــريـطــانـيــا يــأتــون مــن خمسة
بـ ـ ـل ـ ــدان ،هـ ــي إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان وس ــوري ــة
وال ـ ـعـ ــراق وف ـي ـت ـن ــام ،ع ـل ـمــا أن أفـغــانـسـتــان
تحتل املرتبة السابعة بعد إريتريا.
وال تشير املـقــارنــات الــدولـيــة إلــى مواجهة
اململكة املـتـحــدة طلبات أكـثــر مــن أي مكان
آخـ ــر ،وه ــي تـحـتــل املــرت ـب ــة  17ف ــي طـلـبــات
اللجوء لكل فرد من السكان مقارنة بباقي
دول االتحاد األوروبي الـ .27
وي ـف ـيــد امل ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ل ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
البريطانية بأن حوالي  13ألف الجئ دخلوا
أماكن االحتجاز في مــارس /آذار  ،2021أي
أقــل بنسبة  44في املائة عن العام السابق.
ّ
وشكل اإليرانيون غالبية املحتجزين بنسبة
 14فــي املــائــة مــن إجمالي عــددهــم ،وبعدهم
األل ـب ــان ،بينما ش ـهــدت مـعـظــم الجنسيات
األخـ ــرى انـخـفــاضــا فــي ع ــدد ال ــواف ــدي ــن ،في
ح ــن زاد عـ ــدد ال ـس ــوري ــن أربـ ـع ــة أض ـعــاف
ً
وصوال إلى  ،580والسودانيني إلى .574

ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
أعلنت وكالة غــوث وتشغيل الالجئني
«أون ـ ــروا» تقليص مـســاعــداتـهــا املالية
لالجئني الفلسطينيني من سورية إلى
لبنان ،بدءًا ّمن العام الجاري .وأوضحت
أنها ستتوقف عن دفع مبلغ مائة دوالر
أميركي لكل عائلة كبدل إيــواء شهريًا،
ّ
فيما قلصت املخصصات الفردية إلى
 25دوالرًا بعدما كانت في السابق 27
دوالرًا ،على أن تدفع مبلغًا قيمته 150
دوالرًا على دفعتني لكل عائلة.
ون ـصــب الــاج ـئــون خـيـمــة حـمـلــت اســم
« »194أم ـ ـ ــام م ــدخ ــل م ـك ـت ــب ال ــوك ــال ــة
الــرئ ـي ـســي ف ــي بـ ـي ــروت .ي ـق ــول الــاجــئ
م ــن م ـخ ـيــم الـ ـي ــرم ــوك ف ــي س ــوري ــة عــز
الــديــن عـبــد ال ـلــه ،وامل ـت ـحــدر مــن مدينة
صفورية بفلسطني ،واملقيم في مخيم
شاتيال لالجئني الفلسطينني (جنوب
بيروت)« :قررنا االعتصام في الخيمة
أم ــام مكتب األونـ ــروا الــرئـيـســي بسبب
قرارها تقليص إيقاف مبلغ بدل اإليواء
الـبــالــغ قيمته مــائــة دوالر ،وتخفيض
بــدل الغذاء الــذي كانت قيمته تبلغ 35
دوالرًا للفرد إلى  25دوالرًا ّ
تقسم خالل
فترة شهرين».
ي ـت ــاب ــع« :أط ـل ـق ـن ــا ص ــرخ ــة ض ــد ال ـق ــرار
مــن دون أي تـجــاوب مــن قبل املعنيني.
لــذلــك ق ــررن ــا الـتـصـعـيــد ون ـصــب خيمة
 .194واخـتــرنــا ه ــذا الــرقــم عـلــى اعتبار
أن ــه رق ــم ال ـق ــرار ال ـص ــادر ع ــن الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،الذي ّ
حدد مبادئ
ال ــوص ــول إل ــى تـســويــة نـهــائـيــة وإع ــادة
الجـئــي فلسطني إل ــى دي ــاره ــم .فــي هــذا
اإلطــار ،نطالب األمــم املتحدة بإعادتنا
إلى بالدنا».
وي ــوض ــح ع ـب ــد ال ـل ــه أن «ال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
اتـخــذتــه األون ـ ــروا جــائــر بحقنا .لــذلــك،
ن ـط ــال ـب ـه ــا ب ــإلـ ـغ ــائ ــه ،إذ إن تـخـفـيــض
املبلغ يضعنا أمــام أوضــاع اقتصادية
ص ـع ـب ــة» .وي ـ ـسـ ــأل« :كـ ـي ــف ن ــؤم ــن ب ــدل
إي ـ ـجـ ــار ب ـي ــوت ـن ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي ال
نستطيع الـعـمــل فـيــه .الـبـعــض يحتاج
إلــى أدوي ــة وع ــاج ،واألونـ ــروا ال تؤمن
ذلك .واملطلوب اليوم إما إغاثة الشعب
الفلسطيني أو إع ــادت ــه إل ــى فلسطني.
كما قطعت أيـضــا خــط الـكـهــربــاء الــذي
كان ينير خيمتنا».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـ ــاج ـ ـ ــئ م ـ ـ ــازن
س ـك ــر ،الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدر م ــن م ــدي ـن ــة يــافــا
الفلسطينية ،واملقيم في مخيم شاتيال،
إن ـ ــه ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـت ـض ـي ـيــق ال ــذي
ت ـمــارســه ُ ال ــوك ــال ــة ب ـحــق الــاج ـئــن من
ســوريــة ،أص ــدر قــرار جديد يساهم في
املزيد من التضييق .أرهقتنا الحروب
واآلن نعاني من الضغط االقتصادي».
أم ـ ــا ال ــاج ــئ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ــن مـخـيــم
اليرموك فــادي منصور ،واملـتـحـ ّـدر من
مــدي ـنــة ط ـبــريــا ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،وامل ـق ـيــم
ف ــي م ـخ ـيــم ش ــات ـي ــا ،ف ـي ـق ــول« :ن ـطــالــب
األونـ ـ ـ ــروا ب ـتــأمــن ال ـط ـبــابــة والـتـعـلـيــم
وال ـس ـك ــن أو فـلـيـعـمـلــوا ع ـلــى إعــادت ـنــا
إل ـ ـ ــى ب ـ ـلـ ــدنـ ــا» .يـ ـضـ ـي ــف« :االع ـ ـت ـ ـصـ ــام
األونـ ـ ــروا،
ت ـحــذيــري .ف ــإن ل ــم ت ـت ـجــاوب ُ
ن ـنــوي الـتـصـعـيــد سـلـمـيــا وق ــد نـضــرب
ع ــن ال ـط ـع ــام ،ون ـع ـت ـصــم ع ـنــد ال ـح ــدود
اللبنانية الفلسطينية .فــإمــا أن نعود
إلى فلسطني أو نموت».

بدوره ،يقول الالجئ من مخيم اليرموك
املـتـحــدر مــن قـضــاء صـفــد مــن فلسطني
أحمد أبو وليم ،واملقيم في مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ل ــاج ـئ ــن ال ـفـلـسـطـيـنـيــن فــي
مدينة صـيــدا (جـنــوب لـبـنــان)« :تعبنا
م ــن ق ـ ـ ــرارات األونـ ـ ـ ــروا امل ـس ـت ـمــرة الـتــي
تطاول جميع الفلسطينيني في لبنان،
وتحديدًا الالجئني من سورية .الوكالة
ت ـض ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ليكون خياره إما الهجرة أو املــوت في
ع ــرض ال ـب ـحــر .وف ــي ح ــال ل ــم تستجب
ملطالبنا ،سنعمد إلى التصعيد وإغالق
الباب الرئيسي للوكالة».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلع ــام ــي
لـ ـ ـ ـ ـ «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان فـ ـ ـ ــادي
ال ـط ـي ــار ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :تـ ــدرك
األونـ ـ ــروا م ـعــانــاة وح ــاج ــات الــاجـئــن
الفلسطينيني في ظل األزمات املتعددة
فــي لبنان واالنـهـيــار االقـتـصــادي الــذي
يــؤثــر بـشـكــل أك ـبــر عـلــى الفلسطينيني
كــونـهــم مــن الـفـئــات األك ـثــر حــاجــة ،وأن
مـ ــا تـ ـق ــدم ــه مـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال يـغـطــي
احـتـيــاجــاتـهــم امل ـت ــزاي ــدة .ل ـكــن الــوكــالــة
تعمل بحسب ميزانيتها والـتـبــرعــات

املـقــدمــة مــن الـ ــدول املــان ـحــة» .ويــوضــح
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا «تـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ِـث ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ب ـ ـهـ ــدف
ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات إض ــاف ـي ــة لــاجـئــن
الفلسطينيني من سورية ،واستطاعت
مؤخرًا تأمني تمويل إضافي سيمكنها
م ـ ــن دفـ ـ ــع م ـب ـل ــغ  75دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا
للشخص الــواحــد وملــرة واح ــدة الشهر
املقبل ،عدا عن املساعدات الدورية التي
س ـت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ع ــائ ــات الــاج ـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن س ــوري ــة .وسـيـتـبــع
ذلــك دفعة أخــرى قدرها  75دوالرًا لكل
ش ـخــص وملـ ــرة واحـ ـ ــدة ،ل ـكــن ل ــم يـحــدد
التاريخ بعد .كما تنوي األونروا تقديم
دفعة إضافية قدرها  150دوالرًا مرتني
في العام لكل عائلة».
ي ـض ـيــف أن ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
مــن ســوريــة مشمولون بـنــداء الـطــوارئ
ل ـت ـمــويــل االح ـت ـي ــاج ــات اإلض ــاف ـي ــة في
لـبـنــان ،وال ــذي أطـلــق فــي الـتــاســع عشر
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري .ونــأمــل الـحـصــول
عـلــى الـتـمــويــل ال ـكــافــي ك ــي نـتـمـكــن من
صـ ــرف مـ ـس ــاع ــدات م ـس ـت ــدام ــة لـلـفـئــات
األك ـثــر حــاجــة ومـنـهــم طبعًا الــاجـئــون
الفلسطينيون من سورية».

ينوي الالجئون التصعيد في حال عدم إلغاء األونروا قرارها (العربي الجديد)

لم تستجب األونروا حتى اآلن لمطالب الالجئين (العربي الجديد)

الصين :اختبارات جماعية قياسية ورقابة صارمة الحتواء كورونا
في تدابير لم تعرفها
أي دولة أخرى ،أغلقت
الصين المدن لدى رصد
إصابات قليلة بفيروس
كورونا .وقد يرتبط ذلك
باستعداد بكين الستضافة
األلعاب األولمبية الشتوية
أو برؤية مختلفة
لمكافحة الوباء
بين المهمات
إجراء أكبر عدد من
الفحوص في زمن
قياسي ()Getty

بكين ـ علي أبو مريحيل

مع اقتراب موعد انطالق دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة ف ــي الـعــاصـمــة بـكــن ف ــي ال ــراب ــع من
فبراير /شباط املقبل ،تشدد الصني سياستها
في تصفير أعداد اإلصابات الجديدة بفيروس
كــورونــا ،التي تطرح أسئلة عــدة عن نجاحها
في محاصرة الوباء والسيطرة عليه في وقت
قياسي .واألسبوع املاضي أخضعت السلطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة جـ ـمـ ـي ــع س ـ ـكـ ــان م ــديـ ـن ــة ش ـي ـن ــزن
الختبارات الحمض النووي لدى رصد إصابة
واح ــدة فــي منطقة لــوخــوا ،واكتشفت إصابة
واحدة إضافية ،ما دفعها إلى عزل املنطقة عن
محيطها ،وتكرار االختبارات بعد  72ساعة،
ً
وصوال إلى إعالن نجاح اإلجراءات االحترازية
ف ــي م ـنــع ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس .ه ــذا األمـ ــر بــات
يتكرر يوميًا فــي معظم مناطق الـصــن التي
يظهر فيها الفيروس .وتشمل اإلجراءات التي
تـلــي اكـتـشــاف حــالــة إيـجــابـيــة واح ـ ــدة ،إغــاق
ال ـحــدود ووق ــف الــرحــات الـجــويــة مــن املدينة

وإليها ،وتلك للحافالت والقطارات السريعة.
ومــن أجــل ضـمــان ال ـتــزام الـسـكــان التعليمات،
ت ــرب ــط ه ــوات ـف ـه ــم ال ـخ ـل ــوي ــة بـتـطـبـيــق خ ــاص
بــالــرمــز ال ـص ـحــي ملــراق ـبــة م ــدى اسـتـجــابـتـهــم
لإلجراءات املفروضة .كذلك تشترط املؤسسات
الخاصة والحكومية إظهار الشيفرة الصحية
(ال ـكــود) قبل دخــولـهــا ،وهــو مــا تفعله املحال
واملجمعات التجارية والـجــامـعــات وامل ــدارس
ورياض األطفال .وكانت النشرة الخاصة التي
تصدرها اللجنة الوطنية للصحة في البالد
ق ــد أظ ـه ــرت إج ـ ــراء سـلـطــات مــديـنــة جينجو،
ع ــاص ـم ــة م ـقــاط ـعــة خـ ـن ــان (ش ـ ـ ـ ــرق) ،ف ـحــوص
حمض ن ــووي لجميع سـكــان املــديـنــة الـ ـ 12.6
مليونًا خالل ست ساعات فقط ،أي بمعدل 2.1
مليون اختبار في الساعة ،و 35ألف اختبار في
الدقيقة ،و 583اختبارًا في الثانية الواحدة.
«صفر كوفيد»

ح ــول طـبـيـعــة عـمــل الـسـلـطــات الـصـحـيــة في
املناطق التي يظهر فيها الفيروس ،وكيفية

شهدت الصين منذ
مطلع العام عودة
ظهور دلتا وأوميكرون
تشترط المؤسسات
إظهار «الكود»
قبل دخولها

إخـضــاع مــايــن الـسـكــان الخـتـبــارات شاملة
خ ــال وق ــت قـصـيــر ،يـقــول الطبيب الصيني
ل ــو ت ـشــانــغ ،وه ــو ع ـضــو ســابــق ف ــي منظمة
«أطباء بالد حدود» لـ«العربي الجديد»« :ما
تفعله الصني أمر يثير اإلعجاب على صعيد
سرعة استجابة السلطات املحلية أو السكان

لظهور إصابات جديدة» .ويوضح أن قواعد
الدخول الصارمة تختلف بني منطقة وأخرى،
وت ـخ ـضــع ملـتـطـلـبــات تـطـبـيــق س ـيــاســة صفر
كوفيد ،وأن السلطات تنفذ سلسلة إجراءات
مـتـكــامـلــة ت ـبــدأ بتتبع كــل ات ـصــال وث ـيــق مع
أي ــة حــالــة ج ــدي ــدة ،ث ــم إج ـ ــراء ل ـجــان شعبية
اختبارات الحمض النووي الشاملة ،في ظل
الجاهزية الكاملة لعناصرها للعمل في أية
لحظة» .ويلفت إلــى أن مهمات هــذه اللجان
تشمل إج ــراء أكـبــر ع ــدد مــن االخ ـت ـبــارات في
زمن قياسي للتأكد من عدم انتشار العدوى،
وتشخيص الحاالت املحتملة في وقت مبكر.
ويتابع« :ظـهــور إصــابــات جــديــدة على مــدار
يومني يستدعي ،وفق سياسة صفر كوفيد،
فــرض حجر صحي على املنطقة .أمــا ارتفاع
ع ــدد اإلص ــاب ــات ب ـســرعــة ،ف ـيــدفــع الـسـلـطــات
الصحية إلى عزل املدينة بالكامل وإدراجها
عـلــى قــائـمــة املـنــاطــق الـخـطــرة ،مــا يستوجب
إخضاع الداخلني أو الخارجني منها لحجر
ال ـص ـحــي مل ــدة أس ـب ــوع ــن .وال ـق ــاع ــدة الـعــامــة

املـتـبـعــة فــي أن ـحــاء ال ـبــاد تتمثل بتصنيف
األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـل ــغ ع ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت إص ــاب ــة
بأنها متوسطة أو عالية الـخـطــورة ،بينما
ُ ّ
تصنف مناطق أخرى في ذات املدينة بأنها
مـنـخـفـضــة امل ـخ ــاط ــر ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـس ـكــان
يستطيعون تجنب القيود املشددة والحفاظ
على مستوى معني من الحياة الطبيعية في
أثناء تفشي املرض».
ترقب وحذر

من جهته ،يقول الباحث الصيني في معهد
الـ ــدراسـ ــات وال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة بـمـقــاطـعــة
فوجيان ،تشني يــونــغ ،ل ـ «العربي الجديد»،
إن «الصني شهدت منذ مطلع العام الحالي
عـ ــودة ظ ـهــور م ـت ـح ـ ّـورات دل ـتــا وأوم ـي ـك ــرون
فــي مــدن ومـقــاطـعــات ع ــدة ،بينها العاصمة
بكني التي تستضيف دورة األلعاب األوملبية
الشتوية املقررة من  4إلى  20فبراير /شباط
امل ـق ـب ــل ،وت ـش ـه ــد ان ـع ـق ــاد ج ـل ـس ــات املـجـلــس
التشريعي السنوية في مــارس /آذار املقبل.

وهـ ـ ــذه األس ـ ـبـ ــاب دفـ ـع ــت ب ـك ــن إلـ ــى تـشــديــد
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ورفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ــى الـ ـح ــد األقـ ـص ــى.
وتماشيًا مــع سياسة صفر كوفيد املتمثلة
بعدم التسامح مطلقًا مع أيــة حالة جديدة،
ضــاع ـفــت ال ـس ـل ـطــات امل ـح ـل ـيــة ق ـي ــود ال ـس ـفــر،
خ ـص ــوص ــا م ــع اق ـ ـتـ ــراب ع ـط ـلــة رأس الـسـنــة
الصينية الجديدة ،خشية أن تسبب الرحالت
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـس ـن ــوي ــة انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس،
علمًا أنــه يتوقع أن يعود مئات املــايــن من
ال ـص ـي ـن ـيــن إلـ ــى مــدن ـهــم وق ــراه ــم ف ــي أث ـنــاء
العطلة ،بحسب التقليد السنوي املتبع في
األهم محليًا».
املناسبة
ّ
وأخ ـي ـرًا ،صــنـفــت الـسـلـطــات الصينية مدنًا
وم ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــات ع ـ ـ ــدة عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة امل ـن ــاط ــق
ال ـخ ـطــرة ،بـيـنـهــا مــديـنــة تـيــانـجــن (ش ـمــال)
ومقاطعة خنان .وتتطلب العودة إلــى مدن
كبيرة مثل نــان جينغ فــي مقاطعة جيانغ
سو (شرق) إجراء اختبار الحمض النووي
قبل  48ساعة من مغادرة منطقة إلى أخرى،
وآخر لدى الوصول.

