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فيروس كورونا يهدد مستقبل أكثر من مليون طالب أجنبي في أميركا
بعد ساعات فقط من إعالن جامعة 
هارفارد العريقة أن كل فصولها للعام 
ال��دراس��ي 2020-2021 ستعقد عن 
بعد بسبب انتشار فيروس كورونا 
املستجد أص���درت سلطات الهجرة 
األميركية قواعد جديدة تتضمن عدم 
جتديد تأشيرات الطالب الذين تلجأ 
جامعاتهم إلى التعليم عبر اإلنترنت، 
ول��ن يتم إص���دار ت��أش��ي��رات جديدة 

للطالب اجلدد في تلك اجلامعات.
ومن املتوقع أن يؤثر هذا اإلج��راء 
ع��ل��ى 1.2 م��ل��ي��ون ط��ال��ب أج��ن��ب��ي 
مسجلني ف��ي اجلامعات األميركية، 
وكذلك املشاركني في برامج التدريب 

األكادميي.
وس��ي��ت��وج��ب مبقتضى ال��ق��ان��ون 
اجل��دي��د على ال��ط��الب األج��ان��ب ممن 
تعتمد جامعاتهم أسلوب التدريس 
عبر اإلنترنت مغادرة البالد وإال فإنهم 

سيواجهون خطر الترحيل.
كما أك��د بيان سلطات الهجرة أن 
»وزارة اخلارجية لن متنح تأشيرات 
ج��دي��دة، وأن عناصر تنفيذ قوانني 
الهجرة ل��ن يسمحوا ب��دخ��ول طلبة 
مسجلني ف��ي جامعات ت��ق��دم برامج 

تعليمية عن بعد«.
ويحتاج الطالب األجنبي للدراسة 
في ال��والي��ات املتحدة احلصول على 
تأشيرة تعليمية تعرف ب�«آي20″- 
)I-20(، وللحفاظ على هذه التأشيرة 
يشترط انتظام الطالب في اجلامعة 
ب��دوام كامل ال يقل عن 3 فصول )9 
ساعات دراسية( في املتوسط خالل 

الفصل الدراسي املمتد ل�15 أسبوعا.
وميثل القرار صدمة كبيرة ألكثر 
من مليون طالب أجنبي يستعدون 
الستئناف دراس��ات��ه��م ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة اخلريف املقبل، إذ تبدأ الدراسة 
ف��ي أغلب اجلامعات األميركية قبل 

شهر سبتمبر.
وال ميثل الطالب العرب إال %5 من 
إجمالي الطالب األجانب في الواليات 
املتحدة، وذل��ك بعد انخفاض عددهم 
منذ وص��ول الرئيس دون��ال��د ترامب 

للحكم عام 2016.

وتأتي اململكة السعودية في صدارة 
ال���دول العربية مب��ا ي��ق��ارب 40 ألف 
طالب، وهو ما يجعلها رابع دول العالم 
من حيث ع��دد طالبها في اجلامعات 
األميركية، وتأتي في الصدارة الصني 
ب�350 ألف طالب، تليها الهند ثم كوريا 

اجلنوبية.
مراوغة اجلامعات

وتستثني اإلج�����راءات اجل��دي��دة 
الطلبة املسجلني في جامعات متزج 
بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي 

العادي.
وق���ال أس��ت��اذ جامعي ي���دّرس في 
جامعة كاليفورنيا -طلب ع��دم ذكر 
اسمه- »ستقوم اجلامعات باملراوغة 
وااللتفاف على هذه القوانني اجلديدة، 
س��ن��ق��وم بتبني ال��ن��ظ��ام املختلط، 
وس��ن��ج��ع��ل احل��ض��ور شخصيا في 
الفصول ذات العدد املنخفض، على 

أن تعقد احمل���اض���رات ف��ي ال��ق��اع��ات 
الكبيرة من أجل احلفاظ على التباعد 
االجتماعي، في حني سنبقي الفصول 
ذات الكثافة العددية الكبيرة لتدرس 
عن بعد«. ويؤمن األستاذ اجلامعي 
بأن هذه القرارات اجلديدة »سياسية 
في جوهرها، إذ ال يريد ترامب أن تأتي 
االنتخابات ف��ي ظ��ل إغ��الق امل��دارس 
واجلامعات، إذ يعتبر أن ذل��ك يؤثر 

سلبا على حظوظه االنتخابية«.
خسائر مالية

ووفقا ملعهد سياسات الهجرة -
وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن 
العاصمة- هناك حوالي 1.2 مليون 
طالب أجنبي ميكن أن تؤثر عليهم 
القوانني اجل��دي��دة. وينتشر الطالب 
األج��ان��ب في أكثر من 8700 جامعة 
ومؤسسة تعليمية في كل الواليات 
األميركية، ويضخون أكثر م��ن 50 

مليار دوالر سنويا ف��ي االقتصاد 
األميركي.

ويشير ال��ط��ال��ب عبد امل��ب��دي إلى 
أن »الطالب األجانب يعدون مصدر 
دخل ضخم للمنطقة التي توجد فيها 
اجلامعة، وإض��اف��ة إل��ى املصروفات 
التعليمية نقوم باإلنفاق على السكن 
والطعام والشراب والتسوق ونسافر 
داخ��ل وخ��ارج الواليات املتحدة، وال 
تقل تكلفة الطالب عن 100 ألف دوالر 

سنويا في املتوسط«.
وذك���ر الري ب��اك��و رئ��ي��س جامعة 
هارفارد أنه وجامعته يشعران »بقلق 
عميق إزاء هذه اخلطوة«، واصفا إياها 
بأنها »طريقة خاطئة للنظر في ظرف 
استثنائي ال يراعي حساسية األوضاع 

التي متر بالبالد«.
وقال باكو في بيان لطالب اجلامعة 
إن »ه����ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات احلكومية 
اجلديدة تقوض النهج املدروس الذي 

تتبعه اجلامعات نيابة عن الطالب 
-مب���ا ف��ي ذل���ك ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد- 
للتخطيط ملواصلة البرامج األكادميية 
م��ع حتقيق ال��ت��وازن ب��ني التحديات 
الصحية والتعليم في ظل حالة الوباء 

العاملي احلالية«.
ترتيبات جديدة

م��ن ناحية أخ���رى، أك���دت جامعة 
بوسطن أنها ستفتح أبوابها اخلريف 
امل��ق��ب��ل أم���ام ال��ط��الب حل��ض��ور ع��دد 
محدود من الفصول في قاعات الدراسة 

التقليدية.
وأش��ار بيان للجامعة إلى أن على 
الطالب »االل��ت��زام ب��ارت��داء الكمامات 
طوال الوقت، واحلفاظ على إجراءات 
التباعد االجتماعي، كما أنها ستجري 
اخ���ت���ب���ارات ال��ك��ش��ف ع���ن اإلص��اب��ة 
بالفيروس للطالب قبل ب��دء العام 

الدراسي اجلديد«.

اجتماع تركي إيطالي في أنقرة وحفتر يثني
على »انحياز« مصر واإلمارات لقواته

بايدن يتعهد بإلغاء القرار حال فوزه

أميركا تنسحب رسميًا
من منظمة الصحة العاملية

ب���دأت ال���والي���ات املتحدة 
خطوات االنسحاب من منظمة 
الصحة العاملية، في حني تعهد 
املرشح الدميقراطي جو بايدن 
بإلغاء القرار في حال فوزه في 
االنتخابات الرئاسية املقررة 

في نوفمبر املقبل.
وق���ال م��س��ؤول كبير في 
اإلدارة األميركية إن الواليات 
املتحدة أبلغت األم��ني العام 
ل����أمم امل��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و 
غوتيريش بانسحابها من 

منظمة الصحة العاملية.
وأوض��ح��ت األمم املتحدة 
أن��ه��ا تلقت إخ��ط��ارا رسميا 
بقرار االنسحاب ال��ذي أعلن 
عنه الرئيس األميركي دونالد 

ترامب قبل شهر.
وكان ترامب تعهد في مايو 
املاضي باالنسحاب من منظمة 
الصحة العاملية، متهما إياها 
بالفشل في التعامل مع وباء 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
ووصفها بأنها دمية ف��ي يد 

الصني.
كما أعلن ترامب عن توقف 
متويل واشنطن للمنظمة، في 
خطوة أثارت القلق من جانب 
الكثير من الدوائر واألوساط، 
مبا في ذل��ك حلفاء الواليات 

املتحدة.
وذك����رت منظمة الصحة 
العاملية أنها تقلت تقارير حول 
إبالغ الواليات املتحدة األمني 
ال��ع��ام ل��أمم املتحدة رسميا 

بانسحابها من املنظمة، لكن 
ليست لديها معلومات أخرى 

في هذه املرحلة.
وقال متحدث باسم املنظمة 
ف��ي ب��ي��ان »وصلتنا تقارير 
عن تقدمي ال��والي��ات املتحدة 
إخطارا رسميا لأمني العام 
لأمم املتحدة يفيد بانسحابها 
م��ن منظمة الصحة العاملية 
اعتبارا من 6 يوليو 2021«. 
وأض������اف »ل��ي��س��ت ل��دي��ن��ا 
معلومات أخ��رى بهذا الشأن 

في هذه املرحلة«.
ب������دوره، أع��ل��ن امل��رّش��ح 
ال��دمي��ق��راط��ي الن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسة األميركية جو بايدن 
أن��ه سُيلغي ق��رار االنسحاب 
في حال فوزه في االستحقاق 
الرئاسي املقبل. وقال بايدن 
إن »األميركيني يكونون أكثر 
أم��ان��ا عندما تلتزم أميركا 

بتعزيز الصحة العاملية«.
وأض��اف على تويتر »في 
ال��ي��وم األول م��ن رئ��اس��ت��ي، 
س��أل��ت��ح��ق م���ج���ّددا مبنظمة 
الصحة العاملية وأعيد تأكيد 

ريادتنا العاملية«.
وانتقد مسؤولون صحيون 
ومعارضون لترامب ق��راره 
س��ح��ب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
م��ن املنظمة ال��ت��ي تّتخذ من 
جنيف مقرا لها، واملسؤولة 
ع��ن مكافحة األم���راض التي 
ُتواصل االنتشار في العالم 

وبينها كوفيد- 19.
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اجلامعة العربية تدين اغتيال الهاشمي
دان��ت جامعة ال��دول العربية، اغتيال احمللل 
السياسي ال��ع��راق��ي ه��ش��ام الهاشمي وطالبت 
احلكومة العراقية مبالحقة اجل��ن��اة. وأعربت 
اجلامعة ع��ن دعمها جلهود احلكومة العراقية 
حلصر السالح بيد الدولة، مشددة على تضامنها 
مع العراق في مواجهة التحديات اخلطيرة التي 
تهدد استقراره. وقالت اجلامعة العربية في بيان 
على »فيسبوك«: أدان السيد أحمد أبوالغيط، األمني 

العام جلامعة ال��دول العربية، بأشد العبارات 
اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي 
على يد مسلحني مجهولني، مساء أم��س املوافق 
6 يوليو اجل��اري أم��ام منزله في بغداد. وأعرب 
أبوالغيط عن بالغ التعازي واملواساة الى العراق 
حكومة وشعبا، سائال املولى عز وجل ان يتغمد 
الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر 

والسلوان«. 
ن��اق��ش وزي����را دف���اع ك��ل م��ن تركيا 
وإيطاليا مسائل إقليمية، وعلى رأسها 
األزم��ات في كل من سوريا وليبيا، في 
حني أثنى اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
على انحياز اإلم���ارات ومصر لقواته، 

ورفضهما ما وصفه بالتدخل التركي.
وأك������د وزي������ر ال����دف����اع ال��ت��رك��ي 
خلوصي أك��ار ف��ي مؤمتر صحفي مع 
نظيره اإليطالي لورينزو غويريني 
أم��س الثالثاء ف��ي أن��ق��رة؛ أن التعاون 
بني البلدين ستكون له فائدة بالنسبة 

للمنطقة بأكملها.
وق���ال أك���ار »ن��ح��ن هنا نتحدث عن 
بلدين كبيرين ومهمني في منطقة البحر 
املتوسط، هما تركيا وإيطاليا، وأؤكد أن 
التعاون الفعال بني هاتني الدولتني في 
جميع املجاالت -وعلى رأسها التعاون 
في املجالني الدفاعي واألمني- ستكون 
له فائدة كبيرة ال للبلدين فقط، بل لكل 

املنطقة«.
وأض����اف »الح��ظ��ن��ا وج���ود تطابق 
في وجهات النظر ح��ول ع��دد كبير من 
امل��واض��ي��ع، وأستطيع أن أق��ول إن من 

املفيد جدا بالنسبة لبلدينا وللمنطقة 
ول��ل��ن��ات��و )ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي( 
واالحت���اد األوروب���ي أن نقوم بتطوير 

عالقاتنا الثنائية«.
من جانبه، قال غويريني إنه اتفق مع 
نظيره التركي على ض��رورة إيجاد حل 
سياسي إلحالل السالم في ليبيا، مشددا 

على ض��رورة العمل معا لتحقيق عودة 
االستقرار إلى البحر املتوسط.

وق��ال في املؤمتر الصحفي »تبادلنا 
وجهات النظر، خاصة حول املوضوع 
الليبي، واتفقنا على ض���رورة إيجاد 
احلل السياسي إلحالل السالم في ليبيا، 
كما ناقشنا رؤيتنا ومسؤولياتنا في 

موضوع ش��رق املتوسط، ويجب على 
اجلميع أن يعملوا معا، ونتكاتف إلعادة 

االستقرار إلى البحر املتوسط«.
حفتر يندد

ف��ي ال��س��ي��اق، ق���ال ال��ل��واء املتقاعد 
خليفة حفتر إنه يرفض استغالل قبول 
االستجابة للمطالب ال��دول��ي��ة بشأن 
التسوية السياسية جللب امل��زي��د من 
األسلحة لتعزيز ق��درات ق��وات حكومة 
ال��وف��اق، مؤكدا أن ما وصفه »بالغزو 
التركي لليبيا« يعرض السلم واألم��ن 

اإلقليمي والدولي للخطر.
وأثنى -ف��ي كلمة مبناسبة تخريج 
دفعتني من طلبة الكليتني العسكرية 
وال��ب��ح��ري��ة )ش���رق ب��ن��غ��ازي(- على 
»ان��ح��ي��از« اإلم����ارات وم��ص��ر لقواته، 
ورف��ض��ه��م��ا ال��ت��دخ��ل ال��ت��رك��ي، حسب 
تعبيره. م��ن جانب آخ��ر، أعلن وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي حكومة ال��وف��اق فتحي 
باشاغا القبض على أحد عناصر تنظيم 
الدولة اإلسالمية في منطقة أبو قرين 

)شرقي مصراتة( األسبوع املاضي.

مع التأثير احلاصل باالقتصاديات الداعمة لها

هل أصابت جائحة كورونا جسد املقاومة بالضعف؟
عزت حامد

جاء إعالن املكتب اإلعالمي احلكومي 
ب��غ��زة ال��ي��وم ال��ث��الث��اء ع��ن إع���ادة فتح 
األس��واق املركزية في كافة محافظات 
القطاع ب��دًءا من السبت ال��ق��ادم ليثير 
م���ن ج���دي���د ق��ض��ي��ة أب���رزت���ه���ا بعض 
التقارير الغربية  عن حاجة احلكومة 
الفلسطينية بغزة للمادة ، خاصة في 
ظل التداعيات السلبية التي يعيشها 
القطاع واملناطق الفلسطينية عموما 

التي تاثرت بسبب جائجة كورونا.
الالفت أن هذه اجلائحة باتت تؤثر 
بصورة واضحة على الكثير من أشكال 
العمل الفلسطيني ، خاصة املقاومة 
والكفاح لالستقال ، وتشي تقارير إلى 
أن هذا الكفاح ميثل القوة املركزية سواء 
للمقاومة متمثلة ف��ي ح��رك��ة حماس 
بالتحديد أو عموم الفصائل الفلسطينية 
املختلفة واملتعددة مبختلف أشكالها أو 

توجهاتها اجليوسياسية. 
غير أن املصاعب املالية التي تواجهها 
ح��رك��ة ح��م��اس حت��دي��دا خ��الل اآلون��ة 

األخيرة نتيجة جلائحة كورونا باتت 
تؤثر عليها ، واأله��م باتت تؤثر ايضا 
ع��ل��ى أن��ش��ط��ة ح��رك��ة ح��م��اس ، وه��و 
التاثير الذي تشي كافة البيانات إلى أنه 
سيتواصل مع التداعيات التي يعيشها 
العالم نتيجة لوباء كورونا ، وهو ما 
يزيد من حدة هذه األزم��ة على مختلف 
االصعدة ، خاصة من ناحية املقاومة 

ومتويلها. 
 algemeiner وت���ق���ول دوري�����ة
االستراتيجية أن حركة حماس ونتيجة 
لهذه األزم��ة فإنها ال تستطيع اإلنفاق 
على الكثير من أركانها املسلحة ، مشيرة 
في ذات الوقت إلى املعاناة الكبيرة التي 
يتعرض لها ويعيشها عناصر احلركة 
س��واء في الضفة الغربية أو غزة على 

حد سواء. 
وت���وض���ح ال���دوري���ة أن ق��ل��ه ه��ذه 
امل��وارد أنعكست سلبا على املخططات 
االستراتيجية لعناصر احل��رك��ة ممن 
يحاولون إدارة أمورها من عزة ، خاصة 

إدارة املقاومة املسلحة. 

ويشير مصدر فلسطيني إلى حصول 
تلك العناصر على ميزانيات وم��وارد 
كبيرة من أم��وال حماس ، وهي األموال 
التي تتزايد بقوة رغم أن مشاركتهم في 
املقاومة تكاد تكون معدومة اآلن في ظل 

األزمة التي تعيشها احلركة. 
من جانيها قالت صحيفة أنديبندنت 
أن األزمة العاملية جراء جائحة كورونا 
انعكست على حركة حماس في قطاع 
غزة، وقالت الصحيفة » تعاني احلركة 
من أزمة مالية خانقة في الفترة األخيرة، 
وقد عمقتها جائحة الكورونا، ما جعل 
احل��رك��ة تصل إل��ى حافة اإلف���الس كما 
يقول مصدر حمساوي يتابع األوضاع 
املالية للحركة. وأفاد املصدر أن األموال 
ال��ت��ي تدفعها احل��رك��ة ملسؤوليها في 
اخلارج تتقلص بشكل كبير، ويبدو أنها 
لن تستطيع دفع املخصصات لهؤالء في 
الشهر املقبل، كما أن ال��دول التي تدعم 
حماس مشغولة بأوضاعها الداخلية في 

مواجهة كورونا.« 
وب��االض��اف��ة إل���ى ك��ل م��ا س��ب��ق ف��إن 

الكثير من املصادر تؤكد أن غالبية هذه 
العناصر رمب��ا ضلت طريق النضال 
وب���ات���وا ي��ت��ص��رف��ون ل��ص��ال��ح حتقيق 

مصاحلهم الشخصية فقط.
 وتشير انديبندنت أيضا إلى أن األزمة 
احلقيقية حل��رك��ة ح��م��اس تتمثل في 
النكسات أو االزم��ات االقتصادية التي 
تعيشها ال��دول املمولة للحركة ، مثل 
قطر أو إيران أو تركيا ، وهي الدول التي 
تعاني أزمة مالية خانقة بسبب كورونا، 
ما أدى إلى تأجيل الدفعات التي تستلهما 

حماس منهما. 
وزعمت الصحيفة أن إسماعيل هنية 
رئيس املكتب السياسي للحركة حتدث 
مؤخرا مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ومع أمير قطر متيم بن حمد، في 
هذا املوضوع، ومع قائد احلرس الثوري 
اإلي��ران��ي، إال أن اإلج��اب��ات كانت غير 
كافية بحسب مصدر حتدث للصحيفة، 
وال��ذي لفت إلى أن تلك ال��دول مشغولة 
بأمورها وباقتصادها الذي تأثر كثيرا 

بسبب الفايروس واإلغالق العاملي.


