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طرابلس ـ أسامة علي

لتعزيز  ليبيا عن وسائل  في وقــت تبحث 
ــــت الـــحـــريـــات وحـــقـــوق  ــرار، مــــا زالــ ــقــ ــتــ االســ
املواطن في شرق البالد تحت سيطرة حكم 
العسكر، مــع اســتــمــرار اعــتــقــال مــئــات املــواطــنــن في 

السجون من دون محاكمة.
أبــرز تلك السجون سيئة الصيت هــو سجن  وأحــد 
قرنادة العسكري التابع لقيادة قوات اللواء املتقاعد 
إلـــى رمـــز للترهيب في  الـــذي تــحــول  خليفة حــفــتــر، 
البالد. وبسبب ســوء أوضاعه،  كامل مناطق شــرق 
قـــرر املــعــتــقــلــون االنــتــفــاض ومــحــاولــة الـــفـــرار. وفــي 
أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، حــصــل تــمــرد فـــي الــســجــن 

حيث تمكن 29 سجينًا 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.
وبــحــســب جـــهـــاز الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، فــقــد شكلت 
فـــي واقــعــة  »لــجــنــة للتحقيق وتــحــديــد املــســؤولــيــة 
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 
البيضاء حيث سجن قرنادة،  القضائية في مدينة 
عقدت اجتماعات عدة مع لجنة التحقيق ومحكمة 

واالمــن  العمليات  إدارة  وفـــرع  البيضاء  استئناف 
القضائي البيضاء، موضحًا أن االجتماعات ناقشت 
»اإلجـــراءات املتخذة حيال واقعة هــروب النزالء من 
سجن قرنادة، والتأكيد على ضــرورة االطــالع على 
أوضاع السجن والقبض على الفارين وإعادتهم إلى 

السجن«.
الحاسي  بدرية  الليبية  الحقوقية  الناشطة  وتلفت 
إلـــى أن »بــيــان الــشــرطــة الــقــضــائــيــة يــؤكــد بــوضــوح 
وقـــوع كــافــة األجــهــزة األمــنــيــة فــي قبضة حــفــتــر، ما 
يــعــنــي االعــــتــــراف بــشــرعــيــة الــســجــن والـــعـــمـــل وفــق 
السؤال  لكن  وإرجاعهم.  الفارين  ملالحقة  تعليماته 
هو: هل تسيطر هذه األجهزة األمنية على السجن 
وتـــعـــرف مـــا يــحــدث فـــيـــه؟«. وتـــؤكـــد فـــي حــديــثــهــا 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 
ــة مــعــنــيــة بــحــقــوق  ــيــ ــقــــادات مــــن مــنــظــمــات دولــ ــتــ انــ
اإلنـــســـان، منها منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
الــتــي أكــــدت أنــهــا قــابــلــت 73 ســجــيــنــًا وكــشــفــت عن 
ــراف بـــجـــرائـــم خــطــيــرة تحت  ــتــ إرغـــامـــهـــم عــلــى االعــ
الـــســـجـــنـــاء تـــعـــرضـــوا  ــــت أن  ــحــ ــ ــذيــــب. وأوضــ ــعــ ــتــ الــ
النــتــهــاكــات واســعــة مــن بينها »غــيــاب اإلجـــــراءات 
السليمة والرعاية الطبية«. كما كشفت عن احتجاز 

السجن. وال  الثامنة عشرة داخــل  أطــفــال دون ســن 
تــعــتــرف ســلــطــات حــفــتــر بـــوجـــود انــتــهــاكــات داخـــل 
السجن. إال أن الحاسي تلفت إلى وجود الكثير من 
التقارير الــتــي تــؤكــد حــصــول االنــتــهــاكــات. وتــقــول: 
»هذا ما توصلت إليه تلك املنظمات بشكل مباشر 
التي تبلغت  العائالت  وبوسائل أخــرى، من بينها 
ــل الــســجــن«. وتـــدعـــي سلطات  بـــوفـــاة أبــنــائــهــا داخــ
حفتر بأن »املوجودين داخل السجن هم إرهابيون 
زايــد  الناشط  أن  إال  داعـــش«.  وعلى عالقة بتنظيم 
مؤمن يؤكد أن »عدد معتقلي السجن باملئات، ومن 
غير املمكن أن يكونوا إرهابين«. ويقول إن »تهمة 
اإلرهاب جاهزة لتلصق بأي معارض لحكم العسكر. 
فهناك نشطاء جريمتهم أنهم عبروا عن رفض ما 
فيسبوك«،  على  الــخــاصــة  صفحاتهم  على  يــحــدث 
مؤكدًا أن »األمثلة كثيرة، وعادة ما تتداول وسائل 
اختطافهم  وتغييبهم  تم  ناشطن  أسماء  اإلعــالم 

في السجون«.
ويدعو مؤمن، في حديث لـ »العربي الجديد«، إلى 
ضــرورة توجه الناشطن إلــى القضاء ملنع إعــادة 
الفارين إلى السجن، مؤكدًا أن اإلعالن عن تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق هـــو مــجــرد غــطــاء إلضـــفـــاء الــطــابــع 
األمــنــي والــقــانــونــي عــلــى عملية إرجــــاع الــفــاريــن. 
ويــــقــــول: »يـــجـــب الــعــمــل بــكــل الـــوســـائـــل مـــن خــالل 
مواقع التواصل أو الترافع أمام القضاء أو االعالم 
ويؤكد  انتهاكات«.  من  العسكر  يرتكبه  ما  لوقف 

ـــرورة الــحــفــاظ عــلــى حـــق الــفــاريــن مـــن السجن  ضــ
واملتواجدين داخله للوصول إلى محامن وعرض 
أمــام املحاكم، وإدانــة استمرار حبسهم  قضاياهم 

من دون محاكمات.
ــزة األمــنــيــة الــتــي تــشــكــل ذراعــــًا  ــهـ وحــــول تــلــك األجـ
الشرق، تؤكد منظمة  لسيطرة حفتر على مناطق 
أمن  أجهزة  من  أفــراد  أعضاءها  أن  الدولية  العفو 
نـــظـــام الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي الــســابــقــة، 
واســـتـــفـــادت مــنــهــا قـــيـــادة حــفــتــر فـــي إعــــــادة بــنــاء 

وتكوين أجهزة أمنها.

مجتمع
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 
أمن أبيدار. ويقول: »أشعلت األم النيجيرية، وهي مهاجرة، النار داخل الخيمة لتدفئة صغارها، إال 
أن األطفال لقوا حتفهم اختناقًا ثم احتراقًا بالنيران التي اندلعت صباح اإلثنن 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.  

قــارب قبالة سواحل  انقلب  أثرهم عندما  قد 
ُ
ف البحث عن 39 شخصًا  األميركي  السواحل  بــدأ خفر 

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 70 كيلومترًا شرقي محمية »فورت بيرس 
انلت« نتيجة الطقس السيئ. وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت »عملية لتهريب البشر«. أضاف أن خفر 
 39 

ّ
السواحل في ميامي تلقى إنذارًا أول من أمس من بحار أنقذ راكبًا. يشار إلى أن القارب كان يقل

)فرانس برس( شخصًا من دون أن توفر لهم سترات نجاة.     

انقالب مركب يودي بحياة 39 شخصًا بفلوريداالمغرب: مصرع ثالثة أطفال مهاجرين في حريق

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

إلى القضاء.

احتجاز تعّسفي

ــيــــــا األســــــتــــــرالــــــيــــــون ذكـــــــــــرى االســــتــــعــــمــــار  أحــــ
يوم  فــي  احتجاجات  وســط  لبالدهم   البريطاني 
ألستراليا،  الــوطــنــي  العيد  بــاســم  رسميًا  يــعــرف 
األصليني  السكان  مــن  ناشطون  يعتبره  والـــذي 
أستراليا  فــي  الــجــدال  يحتدم  غــزو. سنويًا،  يــوم 
ذكـــرى وصـــول 11 سفينة  إحــيــاء  كيفية  حـــول 
بــريــطــانــيــة كـــانـــت تــقــل مــجــمــوعــة مـــن الــســجــنــاء 
ــاء جـــــاكـــــســـــون فـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ  الــــبــــريــــطــــانــــيــــني إلــــــــى مـ

مــديــنــة ســيــدنــي الــحــالــيــة فـــي 26 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 1788.  

وفــــي مــديــنــة مـــلـــبـــورن، تــعــرض تــمــثــال الــضــابــط 
ــم خــريــطــة  ــــذي رســ ــوك، الـ ــ الــبــريــطــانــي جــيــمــس كـ
لــلــتــشــويــه، وعلقت  ســاحــل ســيــدنــي عـــام 1770، 
منشورات تطالب بإلغاء العيد الوطني ألستراليا. 
وأشــــارت الــحــكــومــة إلـــى أن هـــذا الــيــوم تــزامــن مع 
حصول أكثر من 16 ألف مهاجر من 150 دولة 

على الجنسية األسترالية، وأكثر من 400 احتفال 
في جميع أنحاء أستراليا. 

ولــعــب رئــيــس الـــــوزراء ســكــوت مــوريــســون دورًا 
أساسيًا في تغيير أغنية النشيد الوطني »تقدمي 
استجابة  املــاضــي،  الــعــام  الجميلة«  أســتــرالــيــا  يــا 
الذين  األستراليني،  األصليني  السكان  لشكاوى 
يمثلون 3 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، 
الثانية  الفقرة  وتبدلت  منه.  استبعادهم  بسبب 

مــن النشيد الــوطــنــي مــن »نــحــن شــبــاب وأحـــرار« 
ــرار« فــي اعــتــراف بــأن  إلـــى »نــحــن مــتــحــدون وأحـــ
اآلالف  لعشرات  بالسكان  مأهولة  كانت  األرض 

من السنني قبل وصول األوروبيني. 
النقاش حــول تغيير  وعــلــى مــدى عــقــود، يحتدم 
تــاريــخ الــيــوم الــوطــنــي ألســتــرالــيــا، الـــذي يقيم فيه 

العديد من السكان األصليني طقوس حداد. 
)أسوشييتد برس( 
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ــي ديــســمــبــر/  ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه فــ كــتــبــت فــ
من  التاسع  »البند  أن  املاضي  األول  كانون 
مشروع القانون الذي يسمح بنزع الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــجــنــســيــة يــثــيــر جــــداًل كــبــيــرًا، 
بــاعــتــبــاره يــهــدد مــواطــنــة حــوالــى 6 مالين 
ــو نـــصـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــن  بــــريــــطــــانــــي، ونــــحــ
اآلســـيـــويـــن و39 فـــي املـــائـــة مـــن املــواطــنــن 

السود«.
التاسع  »البند  إن  بالقول  ماكينزي  ق 

ّ
وتعل

تـــحـــديـــدًا يــمــنــح الـــحـــكـــومـــة ســلــطــة تــجــريــد 
الجنسية مــن دون ســابــق إنــــذار، وهــو غير 
أخالقي وتمييزي ألنه يجعل بعض أشكال 
ــل قــيــمــة مـــن غــيــرهــا، خصوصًا  املــواطــنــة أقـ
فــي حــال الــوصــول إلــى جنسيات الــوالــديــن 
واألجـــــــــداد. لــكــن الــحــكــومــة تـــشـــدد عــلــى أن 
اإلرهابين  البند ضــروري ويستهدف  هــذا 
في ظروف  الــحــرب، وسيستخدم  ومجرمي 

استثنائية«. 
ــــالن الــعــاملــي لــحــقــوق  تــضــيــف: »يــمــنــح اإلعــ
الحكومة  لكن  الجنسية،  الحق في  اإلنسان 
الــبــريــطــانــيــة تــقــول إنــــه إذا امــتــلــك شخص 
ــرى فــقــد يــكــون فـــي خــطــر. وفــي  جــنــســيــة أخــ
ــتــــي ولــــــدت فــي  قــضــيــة شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم )الــ
املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــــن أبــــويــــن ذوي أصــــول 
بنغالية، ثم غــادرت إلى سورية حن كانت 
فــي ســن الــــ15، وانضمت إلــى تنظيم داعــش 
ــــذي جـــعـــل وســــائــــل اإلعـــــــالم الــبــريــطــانــيــة  الــ
ــم عــــــروس داعــــــــش(، فــقــد  ــ يــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
تتهم  أن  دون  مـــن  جــنــســيــتــهــا  مـــن  جــــــّردت 

بارتكاب أية جريمة، ما يعني أنه ال يمكن 
أن نثق بالحكومة رغم أنها تكرر بأنها لن 
تــجــّرد األشــخــاص املــلــتــزمــن بــالــقــانــون من 
حــق املــواطــنــة. وقــد رّحــلــت فعليًا أشخاصًا 
لــم يــدانــوا بــارتــكــاب جــرائــم بــخــالف قــانــون 

الحدود الصادر عام 2007«.
منع  قانونية  »عــدم  على  ماكينزي  وتشدد 
الــنــاس مــن عــبــور الــقــنــاة، فــاتــفــاق الالجئن 
الحق  األشخاص  يمنح  عــام 1951  الصادر 
في طلب اللجوء في دول أخرى غير الدولة 
اآلمـــنـــة األولــــــى الـــتـــي يــصــلــون إلـــيـــهـــا. وقــد 
أصدرت محكمة االستئناف قرارات لصالح 
ــم انــتــهــكــوا  ــهـ ـــبـــر أنـ

ُ
ــت األشــــخــــاص الــــذيــــن اعـ

ــذا الـــصـــدد حــتــى ديــســمــبــر/  الــقــانــون فـــي هـ
يــخــالــفــون  ال  كــونــهــم   ،2021 األول  كـــانـــون 
القانون الدولي وال قانون الهجرة الصادر 
عام 1971 والذي يتطلب تقديم وثيقة سفر، 
السلطات  تستخدمها  الــتــي  الــنــقــطــة  وهـــي 
البريطانية إلعالن الخروقات. ففي القانون 
الــــدولــــي، تــلــتــزم حــكــومــة املــمــلــكــة املــتــحــدة 
حماية األشخاص في البحر، ما يجعل فكرة 
الـــقـــوارب  مــســار  لــتــغــيــيــر  تــدابــيــر  تطبيقها 

الذي يعّرض األرواح لخطر غير قانونية«.
وتشدد ماكينزي على أن »ال أساس قانونيًا 
تــرحــيــل طــالــبــي  الــداخــلــيــة  ــرارات وزارة  ــقــ لــ
لــجــوء إلـــى ســـوريـــة والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، 
فهذه الدول مصنفة بأنها غير آمنة«. وفي 
شأن تأثير االنسحاب من االتحاد األوروبي 
»يشمل  تقول:  املهاجرين،  على  »بريكست« 

لندن ـ كاتيا يوسف

قــانــون الجنسية  مــشــروع  يــنــذر 
يناقشه مجلس  الـــذي  والــحــدود 
الـــلـــوردات الــبــريــطــانــي )املــجــلــس 
ــلـــى لـــلـــبـــرملـــان( حــالــيــًا ملــنــع املــهــاجــريــن  األعـ
الــبــالد، بتغييرات مهمة  إلــى  مــن الــوصــول 
قــد تــتــجــاوز نتائجها تــلــك ملــشــروع قــانــون 
االنسحاب من االتحاد األوروبي )بريكست( 
الذي أثر على 4 مالين مواطن من االتحاد 

األوروبي. 
في  الحكومة  قدمته  الــذي  القانون  ويشكل 
يوليو/ تموز 2021 جــزءًا من قانون شامل 
لــلــهــجــرة يـــرى مــحــلــلــون أنـــه سيغلق الــبــاب 
اليائسن  فــّعــال على األشــخــاص  فــي شكل 
الــذيــن يصلون إلــى اململكة املــتــحــدة، و»هــو 
ــاه ســـابـــقـــًا فــــي املـــخـــطـــط الـــخـــاص  ــ ــنـ ــ مــــا رأيـ
باملهاجرين السورين، وخطة إعادة توطن 
ــرى تــقــيــيــدهــا،  املـــواطـــنـــن األفــــغــــان الـــتـــي جــ
وعدم املوافقة على تعديل يتعلق باألطفال 

غير املصحوبن بذويهم«.
تـــقـــول املـــحـــامـــيـــة املــتــخــصــصــة فــــي قــضــايــا 
الهجرة جاكلن ماكينزي، التي كانت عضوًا 
فــي املــجــمــوعــة االســتــشــاريــة املــســتــقــلــة التي 
قدمت تقرير فضيحة »جيل ويندروش« في 
مارس/ آذار 2020، وأدى إلى اعتذار رسمي 
»العربي الجديد«: »أحد  من وزارة الداخلية، لـ
البنود الفظيعة للغاية في مشروع القانون 
الــلــجــوء في  اقــتــراح التعامل مــع طالبي  هــو 
مراكز تحتضنها دول خارجية مثل روانــدا 
وألــبــانــيــا، رغـــم أن الــبــلــديــن نــفــيــا وجــــود أي 
البريطانية  الحكومة  مــع  خــاصــة  ترتيبات 
فــي هــذا الــشــأن، ورغـــم إدانـــة مفوضية األمــم 

املتحدة لشؤون الالجئن هذا األمر«. 
إلـــــــى أن »الـــحـــكـــومـــة  ــنــــزي  ــيــ ــاكــ مــ ــر  ــيــ وتــــشــ
الــبــريــطــانــيــة ال تـــزال تـــدرس نــمــاذج املــراكــز 
الــخــارجــيــة لــلــتــعــامــل مـــع طــالــبــي الــلــجــوء، 
ــن االنـــتـــهـــاكـــات  ــقـــاريـــر الـــكـــثـــيـــرة عــ ــتـ رغـــــم الـ
يشهدها  الــتــي  اإلنــســان  لحقوق  الجسيمة 
مركز الهجرة الوحيد في ألبانيا، وتسليط 
الضوء عليها، وبينها االعتداءات الجنسية 
ــرون فـــي املـــراكـــز  ــاجـ ــهـ الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا املـ
البحرية األسترالية، وتسببت في وفيات«. 
باتيل  بريتي  الداخلية  وزيـــرة  أن  وتكشف 
»تــبــحــث عــن أي مــكــان عــلــى الــخــريــطــة لنقل 
أنكرت  الــتــي  غــانــا  بينها  إليها،  املهاجرين 
في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري 
إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية«. 
وفيما طرحت لندن مشروع القانون »إليقاف 
يعبرون  الــذيــن  واألشــخــاص  البشر  مهربي 
بــحــر املــانــش فــي قــــوارب صــغــيــرة«، وبينهم 
عــدد كبير مــن ذوي البشرة الــســمــراء، تشير 
بيانات مجلس العموم البريطاني )البرملان( 
طلب   29,456 تلقت  املــتــحــدة  اململكة  أن  إلــى 
لجوء عام 2020، وأن 27,000 شخص وصلوا 

على منت قوارب عبرت املانش عام 2020.

تهديد اآلسيويين والسود 
وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــو ســتــيــتــســمــان« قد 

إغالق الباب
»إنسانية 
ممزقة« 

للندن مع 
المهاجرين

البريطانية  الحكومة  قدمت   ،2021 تموز  يوليو/  في 
السرّية  الهجرة  معالجة  إلى  يهدف  قانون  مشروع 
ومهربي البشر. لكن خبراء ال يجدون أن المشروع يحّد 

من الظاهرة، بل يغلق الباب أمام أشخاص يائسين

1819
مجتمع

التأثير كل مجاالت قانون اللجوء والهجرة 
ــًا،  ــامـ ــمـ والـــجـــنـــســـيـــة فـــــي شــــكــــل مـــخـــتـــلـــف تـ
ــة، لـــكـــن مــــا نــــراه  ــ ــــروحـ ويــتــطــلــب شـــرحـــه أطـ
حاليًا هو مخالفة عدد من مواطني االتحاد 
األوروبـــــــي فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة قـــواعـــد ما 
بــعــد بــريــكــســت. وقـــد ُحـــرم بــعــض الالجئن 
مـــن الـــوضـــع املــســبــق واملــســتــقــر، كــمــا واجـــه 
آخرون ممن غادروا اململكة املتحدة لقضاء 

العطالت صعوبات في العودة«.
وتــوضــح مــاكــيــنــزي أنــهــا دافــعــت دائــمــًا عن 
الــعــفــو عـــن أي شــخــص قــضــى فـــي املــمــلــكــة 
ــائـــق،  ــنــــوات مــــن دون وثـ املـــتـــحـــدة عـــشـــر ســ
وكذلك عن حقوق طالبي اللجوء في العمل 

بمجرد قبول معالجة طلباتهم.
)26 عامًا(  السياق، يقول حسن حمود  في 
بريطانيا  فــي  »أعــيــش  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
السلطات  أن  رغــم  منذ نحو عشر ســنــوات، 
رفضت طلب لجوئي. أنا عالق في بريطانيا 

من دون أية حقوق مواطنة، منذ أن رفضت 
نقص  بحجة  لجوئي  طلب  الداخلية  وزارة 
 حــيــاتــي فــي خــطــر في 

ّ
األدلــــة الــتــي تثبت أن

حــال عــودتــي إلــى بــلــدي«. يضيف: »حياتي 
إلــى بلدي، وال  الــعــودة  مجّمدة. ال أستطيع 
أستطيع ممارسة حياتي في شكل طبيعي«.

تمزيق المبدأ اإلنساني
من جهتها، تقول مديرة السياسة والدعوة 
فـــي املــجــلــس املـــشـــتـــرك لـــرعـــايـــة املــهــاجــريــن 
»مشروع  الجديد«:  »العربي  لـ غاردنر  زوي 
قانون الحدود الذي يناقشه مجلس العموم 
ويجّرم  للحماية،  اإلنساني  املــبــدأ  سيمزق 
أي شخص يشق طريقه إلى اململكة املتحدة 
بحثًا عــن األمـــان وحــيــاة جــديــدة. الحكومة 
تـــســـتـــخـــدم الــــالجــــئــــن كـــلـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــة، 
ــاءة مــعــامــلــتــهــم كــوســيــلــة  ــ ــــإسـ إذ تـــوحـــي بـ
لــجــذب عــنــاويــن األخـــبـــار وصــــرف االنــتــبــاه 
عــن فــضــائــحــهــا، ولـــن يــحــل مــشــروع قــانــون 
الحدود الجديد الخطير املشاكل الحقيقية 

لنظام اللجوء الحالي«.
وتلفت إلى أن »أخذ تدابير لتوفير مزيد من 
خيارات السفر املنظمة واآلمنة لألشخاص 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي بـــدء حــيــاة جـــديـــدة في 
تجنب  فــي  الــنــاس  تساعد  املتحدة،  اململكة 
ــداًل مـــن إيــجــاد  املــخــاطــرة بــحــيــاتــهــم. لــكــن بــ
معاقبة  إلــى  الحكومة  تتطلع  الحلول  هــذه 
عــبــر تجريمهم  املــســتــضــعــفــن  األشـــخـــاص 

ووضعهم في مراكز احتجاز وترحيلهم«. 

مقاومة القومية
كامبريدج،  فــي جامعة  الــدكــتــور  ويــتــحــدث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، عــن  ـــ عـــلـــي مـــغـــجـــي، لــ
أن »مــــشــــروع قـــانـــون الــجــنــســيــة والـــحـــدود 

فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة هــو األحــــدث لحكومة 
محافظة دفعت بأجندة مناهضة لالجئن 
منذ أن وصلت إلى السلطة. ويشكل القانون 
فــي األســــاس مــحــاولــة لتحويل الــعــديــد من 
ــيـــات الــبــريــطــانــيــة مـــن مـــواطـــنـــن إلــى  ــلـ األقـ
جنسيتهم  مــن  تجريدهم  يمكن  مهاجرين 
ــادًا إلــــى املــــادة  ــنـ ــتـ ــة اسـ ــدولــ حــســب رغـــبـــة الــ
الــتــاســعــة مــن الــقــانــون الــتــي تــعــاقــب فعليًا 
حـــوالـــي 6 مـــاليـــن شــخــص فـــي بــريــطــانــيــا 
غالبيتهم من األقليات السوداء أو اآلسيوية 

أو خلفيات من أوروبا الشرقية«. 
ويــتــابــع: »يــشــاع أن رئيس الــــوزراء الحالي 
بوريس جونسون سيمنح القوة العسكرية 
إلى  اللجوء  يلتمسون  الذين  أولئك  إلبعاد 
إنكلترا عبر قناة املانش، بينما تعمل باتيل 
لتعزيز التكنولوجيا املعادية لالجئن، مثل 
دوي اخــتــراق الــصــوت، لـــردع أولــئــك الــذيــن 
بــريــطــانــيــا«. ويلفت  فــي  الــلــجــوء  يلتمسون 
ــي،  ــ ــــه بــعــد مـــغـــادرة االتـــحـــاد األوروبــ

ّ
إلـــى ان

العديد  تقليص  تستطيع  بريطانيا  باتت 
من قواعد الهجرة، لكن هذا ال يعني أن دول 
االتحاد األوروبــي أكثر كرمًا مع املهاجرين 
»الجميع  أن  ويعتبر  املــتــحــدة.  اململكة  مــن 
يجب أن يشعر بقلق من االستبداد املتنامي 
ــيـــة، بـــعـــدمـــا اجــتــمــع  ــانـ ــبـــريـــطـ لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
اليسار واليمن حول السياسات واملشاعر 
املناهضة للمهاجرين والالجئن. والحملة 
ضـــد مـــشـــروع قـــانـــون الــجــنــســيــة والـــحـــدود 
لكنها  ــدة،  واحــ معركة  املــتــحــدة  اململكة  فــي 
جزء من مشروع سياسي أوسع بكثير من 

القومية العلنية التي يجب مقاومتها«.
وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، عــارضــت 
الالجئن  لــشــؤون  املــتــحــدة  األمـــم  مفوضية 
مشروع القانون البريطاني، في وقت تشير 

فيه إحصاءات إلى أن أكثر من 70 في املائة 
مــن األشــخــاص الــذيــن يصلون عبر قــوارب 
صــغــيــرة إلـــى بــريــطــانــيــا يــأتــون مــن خمسة 
ــدان، هــــي إيــــــــران والــــــســــــودان وســــوريــــة  ــلـــ بـــ
والــــعــــراق وفـــيـــتـــنـــام، عــلــمــًا أن أفــغــانــســتــان 

تحتل املرتبة السابعة بعد إريتريا. 
إلــى مواجهة  الــدولــيــة  املــقــارنــات  وال تشير 
أي مكان  مــن  أكــثــر  املــتــحــدة طلبات  اململكة 
ــر، وهــــي تــحــتــل املـــرتـــبـــة 17 فـــي طــلــبــات  ــ آخـ
السكان مقارنة بباقي  اللجوء لكل فرد من 

دول االتحاد األوروبي الـ 27.
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ ــ ــع الـــرســـمـــي لـ ويــفــيــد املـــوقـ
البريطانية بأن حوالي 13 ألف الجئ دخلوا 
أماكن االحتجاز في مــارس/ آذار 2021، أي 
السابق.  العام  املائة عن  أقــل بنسبة 44 في 
وشّكل اإليرانيون غالبية املحتجزين بنسبة 
14 فــي املــائــة مــن إجمالي عــددهــم، وبعدهم 
الجنسيات  مــعــظــم  شــهــدت  بينما  ــان،  ــبـ األلـ
ــدد الـــوافـــديـــن، في  ــــرى انــخــفــاضــًا فـــي عـ األخـ
حـــن زاد عــــدد الـــســـوريـــن أربـــعـــة أضــعــاف 

وصواًل إلى 580، والسودانين إلى 574.
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بيروت ـ انتصار الدنان

فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، 
الالجئن  وتشغيل  غــوث  وكالة  أعلنت 
املالية  مــســاعــداتــهــا  تقليص  »أونـــــروا« 
إلى  الفلسطينين من سورية  لالجئن 
لبنان، بدءًا من العام الجاري. وأوضحت 
ف عن دفع مبلغ مائة دوالر 

ّ
أنها ستتوق

أميركي لكل عائلة كبدل إيــواء شهريًا، 
إلى  الفردية  املخصصات  صت 

ّ
قل فيما 

السابق 27  كانت في  25 دوالرًا بعدما 
دوالرًا، على أن تدفع مبلغًا قيمته 150 

دوالرًا على دفعتن لكل عائلة.  
ونــصــب الــالجــئــون خــيــمــة حــمــلــت اســم 
ــة  ــالـ الـــوكـ مـــكـــتـــب  مــــدخــــل  أمـــــــام   »194«
ــيــــروت. يـــقـــول الــالجــئ  الــرئــيــســي فـــي بــ
ــة عــز  ــوريــ ــن مــخــيــم الــــيــــرمــــوك فــــي ســ مــ
الــديــن عــبــد الــلــه، واملــتــحــدر مــن مدينة 
مخيم  في  واملقيم  بفلسطن،  صفورية 
)جنوب  الفلسطينن  لالجئن  شاتيال 
الخيمة  في  االعتصام  »قررنا  بيروت(: 
ــــروا الــرئــيــســي بسبب  أمـــام مكتب األونـ
قرارها تقليص إيقاف مبلغ بدل اإليواء 
وتخفيض  دوالر،  مــائــة  قيمته  الــبــالــغ 
بــدل الغذاء الــذي كانت قيمته تبلغ 35 
دوالرًا للفرد إلى 25 دوالرًا تقّسم خالل 

فترة شهرين«. 
ــقـــرار  يـــتـــابـــع: »أطـــلـــقـــنـــا صـــرخـــة ضــــد الـ
مــن دون أي تــجــاوب مــن قبل املعنين. 
لــذلــك قـــررنـــا الــتــصــعــيــد ونــصــب خيمة 
194. واخــتــرنــا هـــذا الــرقــم عــلــى اعتبار 
أنـــه رقـــم الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، الذي حّدد مبادئ 
الـــوصـــول إلـــى تــســويــة نــهــائــيــة وإعــــادة 
الجــئــي فلسطن إلـــى ديـــارهـــم. فــي هــذا 
اإلطــار، نطالب األمــم املتحدة بإعادتنا 

إلى بالدنا«.
ــرار الــــذي  ــ ــقـ ــ ــه أن »الـ ــلـ ويــــوضــــح عـــبـــد الـ
اتــخــذتــه األونـــــروا جــائــر بحقنا. لــذلــك، 
تــخــفــيــض  إن  إذ  بـــإلـــغـــائـــه،  نـــطـــالـــبـــهـــا 
اقتصادية  أمــام أوضــاع  املبلغ يضعنا 
ــؤمـــن بـــدل  ــيـــف نـ ــبـــة«. ويــــســــأل: »كـ صـــعـ
ــــت الــــــــذي ال  ــوقـ ــ ــــي الـ ــار بـــيـــوتـــنـــا فـ ــ ــجـ ــ إيـ
الــبــعــض يحتاج  فــيــه.  الــعــمــل  نستطيع 
ــــروا ال تؤمن  إلــى أدويـــة وعـــالج، واألونـ
ذلك. واملطلوب اليوم إما إغاثة الشعب 
فلسطن.  إلـــى  إعـــادتـــه  أو  الفلسطيني 
كما قطعت أيــضــًا خــط الــكــهــربــاء الــذي 

كان ينير خيمتنا«.
ــه، يــــــقــــــول الـــــــالجـــــــئ مـــــــازن  ــتـــ ــهـــ مـــــــن جـــ
ــذي يـــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة يــافــا  ــ ــر، الــ ــكـ سـ
الفلسطينية، واملقيم في مخيم شاتيال، 
ــذي  إنـــــه بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الــتــضــيــيــق الــ
تــمــارســه الـــوكـــالـــة بــحــق الــالجــئــن من 
صـــدر قــرار جديد يساهم في 

ُ
ســوريــة، أ

الحروب  أرهقتنا  التضييق.  من  املزيد 
واآلن نعاني من الضغط االقتصادي«.

أمـــــا الــــالجــــئ الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم 
واملــتــحــّدر من  فــادي منصور،  اليرموك 
مــديــنــة طــبــريــا فـــي فــلــســطــن، واملــقــيــم 
فـــي مــخــيــم شـــاتـــيـــال، فـــيـــقـــول: »نــطــالــب 
األونــــــــروا بــتــأمــن الــطــبــابــة والــتــعــلــيــم 
والـــســـكـــن أو فــلــيــعــمــلــوا عــلــى إعــادتــنــا 
ــيــــف: »االعــــتــــصــــام  ــا«. يــــضــ ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى بـ
ــروا،  ــ تـــحـــذيـــري. فــــإن لـــم تــتــجــاوب األونــ
ــضــرب 

ُ
نــنــوي الــتــصــعــيــد ســلــمــيــًا وقـــد ن

عـــن الـــطـــعـــام، ونــعــتــصــم عــنــد الـــحـــدود 
نعود  أن  فــإمــا  الفلسطينية.  اللبنانية 

إلى فلسطن أو نموت«.

بدوره، يقول الالجئ من مخيم اليرموك 
املــتــحــدر مــن قــضــاء صــفــد مــن فلسطن 
أحمد أبو وليم، واملقيم في مخيم عن 
ــلـــوة لـــالجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  الـــحـ
لــبــنــان(: »تعبنا  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
مـــن قـــــــرارات األونــــــــروا املــســتــمــرة الــتــي 
تطاول جميع الفلسطينين في لبنان، 
وتحديدًا الالجئن من سورية. الوكالة 
تـــضـــغـــط عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ليكون خياره إما الهجرة أو املــوت في 
عــــرض الــبــحــر. وفــــي حــــال لـــم تستجب 
ملطالبنا، سنعمد إلى التصعيد وإغالق 

الباب الرئيسي للوكالة«.
ـــؤول اإلعــــالمــــي  ــســ ــ ــقــــول املـ ــــى ذلـــــــك، يــ إلــ
لـــــــــ »األونــــــــــــــــــــــــروا« فــــــــي لـــــبـــــنـــــان فــــــــادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــــدرك  الـــطـــيـــار لــــ
األونــــــروا مــعــانــاة وحـــاجـــات الــالجــئــن 
الفلسطينين في ظل األزمات املتعددة 
فــي لبنان واالنــهــيــار االقــتــصــادي الــذي 
الفلسطينين  عــلــى  أكــبــر  بــشــكــل  يــؤثــر 
كــونــهــم مــن الــفــئــات األكــثــر حــاجــة، وأن 
ــــن مــــســــاعــــدات ال يــغــطــي  ــدمـــه مـ ــا تـــقـ ــ مـ
ــتـــزايـــدة. لــكــن الــوكــالــة  احــتــيــاجــاتــهــم املـ
والــتــبــرعــات  ميزانيتها  بحسب  تعمل 

املــقــدمــة مــن الــــدول املــانــحــة«. ويــوضــح 
ــا بــــهــــدف  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــف جـ ــ ــِثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أنـــــــهـــــــا »تـ
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة لــالجــئــن 
واستطاعت  سورية،  من  الفلسطينين 
مؤخرًا تأمن تمويل إضافي سيمكنها 
أمـــيـــركـــيـــًا  دوالرًا   75 مـــبـــلـــغ  دفــــــع  مـــــن 
للشخص الــواحــد وملــرة واحـــدة الشهر 
املقبل، عدا عن املساعدات الدورية التي 
ــائــــالت الــالجــئــن  ســتــحــصــل عــلــيــهــا عــ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن ســــوريــــة. وســيــتــبــع 
ذلــك دفعة أخــرى قدرها 75 دوالرًا لكل 
ــرة واحــــــدة، لــكــن لـــم يــحــدد  ــ شــخــص وملـ
التاريخ بعد. كما تنوي األونروا تقديم 
دفعة إضافية قدرها 150 دوالرًا مرتن 

في العام لكل عائلة«. 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــئـــن  الـــالجـ يــضــيــف أن 
مــن ســوريــة مشمولون بــنــداء الــطــوارئ 
ــيـــة في  ــافـ لــتــمــويــل االحـــتـــيـــاجـــات اإلضـ
لــبــنــان، والــــذي أطــلــق فــي الــتــاســع عشر 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري. ونــأمــل الــحــصــول 
عــلــى الــتــمــويــل الــكــافــي كـــي نــتــمــكــن من 
ــدات مـــســـتـــدامـــة لــلــفــئــات  ــاعـ ــــرف مـــسـ صـ
األكــثــر حــاجــة ومــنــهــم طبعًا الــالجــئــون 

الفلسطينيون من سورية«.

لبنان: اعتصام لالجئين الفلسطينيين 
رفضًا لقرارات »األونروا«

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

27.000
عدد المهاجرين الذين وصلوا 

إلى بريطانيا على متن قوارب عبر بحر 
المانش عام 2020

دفع قرار »األونروا« 
الجديد المتمثل في 

خفض الدعم المالي 
لالجئين الفلسطينين 

في لبنان إلى االعتصام 
رفضًا له، مهددين 

بالتصعيد 

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

الحتواء كورونا الصين: اختبارات جماعية قياسية ورقابة صارمة 

تشترط المؤسسات 
 إظهار »الكود« 

قبل دخولها

شهدت الصين منذ 
مطلع العام عودة 

ظهور دلتا وأوميكرون

بكين ـ علي أبو مريحيل

مع اقتراب موعد انطالق دورة األلعاب األوملبية 
الــشــتــويــة فـــي الــعــاصــمــة بــكــن فـــي الـــرابـــع من 
فبراير/ شباط املقبل، تشدد الصن 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 
ــة شـــيـــنـــزن  ــنــ ــديــ ــان مــ ــ ــكـ ــ الــــصــــحــــيــــة جـــمـــيـــع سـ
الختبارات الحمض النووي لدى رصد إصابة 
لــوخــوا، واكتشفت إصابة  فــي منطقة  واحـــدة 
واحدة إضافية، ما دفعها إلى عزل املنطقة عن 
ساعة،   72 بعد  االختبارات  وتكرار  محيطها، 
وصواًل إلى إعالن نجاح اإلجراءات االحترازية 
ــر بــات  ــ ــذا األمـ ــيـــروس. هــ ــفـ فـــي مــنــع انــتــشــار الـ
التي  الــصــن  مناطق  فــي معظم  يوميًا  يتكرر 
يظهر فيها الفيروس. وتشمل اإلجراءات التي 
تــلــي اكــتــشــاف حــالــة إيــجــابــيــة واحـــــدة، إغــالق 
الــحــدود ووقـــف الــرحــالت الــجــويــة مــن املدينة 

السريعة.  والقطارات  للحافالت  وتلك  وإليها، 
ومــن أجــل ضــمــان الــتــزام الــســكــان التعليمات، 
ــربـــط هـــواتـــفـــهـــم الـــخـــلـــويـــة بــتــطــبــيــق خـــاص  تـ
بــالــرمــز الــصــحــي ملــراقــبــة مــــدى اســتــجــابــتــهــم 
لإلجراءات املفروضة. كذلك تشترط املؤسسات 
الخاصة والحكومية إظهار الشيفرة الصحية 
)الــكــود( قبل دخــولــهــا، وهــو مــا تفعله املحال 
واملـــدارس  والــجــامــعــات  التجارية  واملجمعات 
ورياض األطفال. وكانت النشرة الخاصة التي 
البالد  في  للصحة  الوطنية  اللجنة  تصدرها 
قـــد أظـــهـــرت إجـــــراء ســلــطــات مــديــنــة جينجو، 
عـــاصـــمـــة مـــقـــاطـــعـــة خـــنـــان )شـــــــــرق(، فــحــوص 
حمض نـــووي لجميع ســكــان املــديــنــة الـــ 12.6 
مليونًا خالل ست ساعات فقط، أي بمعدل 2.1 
مليون اختبار في الساعة، و35 ألف اختبار في 

الدقيقة، و583 اختبارًا في الثانية الواحدة.

»صفر كوفيد«
حـــول طــبــيــعــة عــمــل الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
الفيروس، وكيفية  فيها  التي يظهر  املناطق 

إخــضــاع مــاليــن الــســكــان الخــتــبــارات شاملة 
يــقــول الطبيب الصيني  خـــالل وقـــت قــصــيــر، 
لـــو تــشــانــغ، وهــــو عــضــو ســابــق فـــي منظمة 
»العربي الجديد«: »ما  »أطباء بالد حدود« لـ
تفعله الصن أمر يثير اإلعجاب على صعيد 
سرعة استجابة السلطات املحلية أو السكان 

الــبــالد تتمثل بتصنيف  أنــحــاء  فــي  املــتــبــعــة 
ــلـــغ عـــــن حــــــــاالت إصــــابــــة  ــبـ األحــــــيــــــاء الــــتــــي تـ
بينما  الــخــطــورة،  عالية  أو  متوسطة  بأنها 
ف مناطق أخرى في ذات املدينة بأنها 

ّ
صن

ُ
ت

مــنــخــفــضــة املـــخـــاطـــر، مـــا يــعــنــي أن الــســكــان 
يستطيعون تجنب القيود املشددة والحفاظ 
على مستوى معن من الحياة الطبيعية في 

أثناء تفشي املرض«.

ترقب وحذر
من جهته، يقول الباحث الصيني في معهد 
ــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة بــمــقــاطــعــة  ــعـ ــات والـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الجديد«،  »العربي  لـــ  يــونــغ،  تشن  فوجيان، 
الحالي  العام  »الصن شهدت منذ مطلع  إن 
عــــودة ظــهــور مـــتـــحـــّورات دلــتــا وأومـــيـــكـــرون 
فــي مـــدن ومــقــاطــعــات عـــدة، بينها العاصمة 
بكن التي تستضيف دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية املقررة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط 
املـــقـــبـــل، وتـــشـــهـــد انـــعـــقـــاد جـــلـــســـات املــجــلــس 
املقبل.  آذار  مــارس/  في  السنوية  التشريعي 

ــى تــشــديــد  ــ وهــــــذه األســــبــــاب دفـــعـــت بـــكـــن إلـ
ــى الــــحــــد األقــــصــــى.  ــ اإلجــــــــــــراءات ورفــــعــــهــــا إلــ
املتمثلة  كوفيد  صفر  سياسة  مــع  وتماشيًا 
أيــة حالة جديدة،  مع  التسامح مطلقًا  بعدم 
ضــاعــفــت الــســلــطــات املــحــلــيــة قـــيـــود الــســفــر، 
خـــصـــوصـــًا مــــع اقــــتــــراب عــطــلــة رأس الــســنــة 
الصينية الجديدة، خشية أن تسبب الرحالت 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــســـنـــويـــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
املــاليــن من  أن يعود مئات  أنــه يتوقع  علمًا 
ــم فـــي أثــنــاء  ــراهــ الــصــيــنــيــن إلــــى مــدنــهــم وقــ
في  املتبع  السنوي  التقليد  بحسب  العطلة، 

املناسبة األهم محليًا«.
الصينية مدنًا  الــســلــطــات  ــفــت 

ّ
وأخـــيـــرًا، صــن

ــاطـــق  ــنـ ــلــــى قــــائــــمــــة املـ ــات عـــــــدة عــ ــعــ ــاطــ ــقــ ومــ
الــخــطــرة، بــيــنــهــا مــديــنــة تــيــانــجــن )شــمــال( 
إلــى مدن  العودة  ومقاطعة خنان. وتتطلب 
جيانغ  مقاطعة  فــي  جينغ  نــان  مثل  كبيرة 
سو )شرق( إجراء اختبار الحمض النووي 
قبل 48 ساعة من مغادرة منطقة إلى أخرى، 

وآخر لدى الوصول. 

لظهور إصابات جديدة«. ويوضح أن قواعد 
الدخول الصارمة تختلف بن منطقة وأخرى، 
وتــخــضــع ملــتــطــلــبــات تــطــبــيــق ســيــاســة صفر 
كوفيد، وأن السلطات تنفذ سلسلة إجراءات 
مــتــكــامــلــة تــبــدأ بتتبع كــل اتــصــال وثــيــق مع 
ــدة، ثـــم إجـــــراء لــجــان شعبية  ــديـ أيــــة حــالــة جـ
اختبارات الحمض النووي الشاملة، في ظل 
أية  في  للعمل  لعناصرها  الكاملة  الجاهزية 
اللجان  هــذه  مهمات  أن  إلــى  ويلفت  لحظة«. 
تشمل إجــــراء أكــبــر عـــدد مــن االخــتــبــارات في 
زمن قياسي للتأكد من عدم انتشار العدوى، 
وتشخيص الحاالت املحتملة في وقت مبكر.

ويتابع: »ظــهــور إصــابــات جــديــدة على مــدار 
يومن يستدعي، وفق سياسة صفر كوفيد، 
فــرض حجر صحي على املنطقة. أمــا ارتفاع 
ــابــــات بــســرعــة، فــيــدفــع الــســلــطــات  عــــدد اإلصــ
الصحية إلى عزل املدينة بالكامل وإدراجها 
عــلــى قــائــمــة املــنــاطــق الــخــطــرة، مــا يستوجب 
الخارجن منها لحجر  أو  الداخلن  إخضاع 
الــصــحــي ملــــدة أســـبـــوعـــن. والـــقـــاعـــدة الــعــامــة 

بين المهمات 
إجراء أكبر عدد من 
الفحوص في زمن 

)Getty( قياسي
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لن تسمح لندن 
إال بحماية مهاجرين 

يصلون بطرق رسمية

ال يحل مشروع 
قانون الحدود الجديد 

مشكالت اللجوء

لم تستجب األونروا حتى اآلن لمطالب الالجئين )العربي الجديد(

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


