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لندن ــ فراس خطيب 

البريطانية  ال��ع��اص��م��ة  ش����وارع  اشتعلت 
ل���ن���دن، أم�����س، ب��اش��ت��ب��اك��ات ب���ن ال��ش��رط��ة 
وآالف الطالب املحتّجن على رفع أقساط 
التعليم  م���وازن���ة  وت��ق��ل��ي��ص  ج��ام��ع��ات��ه��م، 
ُم��ّرر مساًء بتصويت  العالي وفق قانون 
ال���ن���واب ب��غ��ال��ب��ي��ة 323 ص��وت��ًا ف���ي مقابل 
تكن  لم  االشتباكات  لكن  302 معارضن. 
وحدها عالمة اليوم املتوتر الذي عاشته 
اململكة املتحدة. ففي داخل مجلس العموم، 
كانت هناك جلسة صاخبة التخاذ القرار 
ال���ن���ه���ائ���ي وال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى ال��ت��ق��ل��ي��ص. 
ه��ذه القضية أح��دث��ت شرخًا داخ��ل حزب 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ن األح�������رار، ب��رئ��اس��ة نيك 
ت، 

ّ
ك��ل��ي��غ، ال��ش��ري��ك ف��ي ه���ذا ال���ق���رار، ث���ّم ه���ز

ل��ل��م��رة األول������ى، االئ���ت���الف ال��ح��ك��وم��ي مع 
االئتالف  ال��ذي دخل  فالحزب  املحافظن. 
الحكومي، واعدًا ناخبيه بعدم التصويت 
للتقليصات، وجد نفسه في عن العاصفة 
أعلن رئيسه كليغ تأييده لها، ما  بعدما 

أثار زوبعة داخل الحزب وخارجه. 
وان��ط��ل��ق��ت ال���ت���ظ���اه���رة االح��ت��ج��اج��ي��ة من 
»راس��ي��ل س��ك��وي��ر« ب��ات��ج��اه ال��ب��رمل��ان؛ رفع 
م���ن���ّددة بسياسة  امل��ت��ظ��اه��رون ش���ع���ارات 
»ت��ق��ل��ي��ص  ال��ح��ك��وم��ة امل���ال���ي���ة، م���ن���ادي���ن ب���
م�����وازن�����ات ال����ح����رب ال ال���ت���ع���ل���ي���م«. وف��ي��م��ا 
اعتادت نقابات الطالب في اململكة املتحدة 
ع��م��وم��ًا، ول���ن���دن ع��ل��ى وج����ه ال��خ��ص��وص، 
اس��ت��ض��اف��ة ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة مع 
ال���ع���راق وف��ل��س��ط��ن وأف��غ��ان��س��ت��ان، ك��ان��ت 
التظاهرات أمس احتجاجية على قضية 
ت����ق����ف ف�����ي ص����ل����ب اه����ت����م����ام����ات ال���ش���ب���اب 
 الزيادة املقترحة ليست 

ّ
البريطاني، إذ إن

رمزية أو قليلة، حيث يجري الحديث عن 
ال��ت��ع��ل��ي��م إل���ى 9 آالف جنيه  رف���ع أق���س���اط 
استرليني )ما يقارب ثالثة أضعاف املبلغ 

الحالي(. واندرجت مسيرة يوم الخميس 
ض���م���ن س���ل���س���ل���ة ف���ع���ال���ي���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة 
تعيشها الجامعات البريطانية عامًة منذ 
ُطرح قانون تقليص موازنة التعليم؛ فقد 
تحّدثت نقابة الطالب عن فعاليات عديدة 
على مدار الشهر املاضي، منها »احتالل« 
ع��ن غضب  تعبيرًا  الجامعة  داخ���ل  م��ب��ان 
التقليص.  ل���ق���رار  وم��ع��ارض��ت��ه��م  ال���ط���الب 
���ه ف��ي ح��ال اتخاذ  وي��ؤّك��د ق���ادة ال��ط��الب أنَّ

 االحتجاج سيتواصل. 
َّ

القرار، فإن
م��ن جامعات مختلفة تابعة  وب��دأ ط��الب 
ل���ج���ام���ع���ة ل����ن����دن ب���ال���ت���ج���م���ه���ر م����ن����ذ ق��ب��ل 
ال���ظ���ه���ر، وم�����ن ه����ن����اك ات���ج���ه���ت ال���ح���ش���ود 

إل������ى م���ق���ر م���ج���ل���س ال����ع����م����وم، ح���ي���ث ك���ان 
املشؤوم.  القانون  على  التصويت  يجري 
الشعارات كانت صاخبة و»العدو« األول 
ك����ان ب��ال��ط��ب��ع رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة داي��ف��ي��د 
ك��ام��ي��رون ون��ائ��ب��ه ك��ل��ي��غ. ف��ي ه���ذا امل��ك��ان، 
اتخذ االحتجاج طابعًا غريبًا حيث حاول 
ال��ط��الب ف���رض ح��ض��وره��م ف��ي التظاهرة 
ب��واس��ط��ة اإلي��ق��اع وال��رق��ص االحتجاجي 
ض��د م��ا ي��ج��ري. ك��م��ا ك��ان��ت أغ��ان��ي »عيد 
امل���ي���الد« ح���اض���رة، واس��ت��ب��دل��ت ال��ك��ل��م��ات 
االح���ت���ف���ال���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة ب���ع���ب���ارات م���ن���ّددة 
ب��ك��ام��ي��رون ون��ائ��ب��ه. ك���ل ذل���ك وس���ط ع��دد 

كبير من أفراد الشرطة. 

ووقعت املواجهات بن الطالب والشرطة 
ع���ل���ى م���ق���رب���ة م����ن ال����ب����رمل����ان، ح����ن اق���ت���رب 
امل��ح��ت��ّج��ون م���ن م���ي���دان م��ج��ل��س ال��ع��م��وم، 
واش���ت���ب���ك���وا م����ع ال���ش���رط���ة ال���ت���ي ح���اول���ت 
إع����ادت����ه����م إل�����ى ال�����ش�����ارع امل����ق����اب����ل. ك��ان��ت 
زة بوسائل تفريق 

َّ
الشرطة كالعادة مجه

ُجرح  الشرطة  عناصر  أح��د  املتظاهرين. 
بعدما وق��ع ع��ن حصانه، وُن��ق��ل على أثر 
ذل����ك إل����ى امل��س��ت��ش��ف��ى. أح����د امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
حّمل الشرطة مسؤولية تحويل املسيرة 
إل���ى م��س��اره��ا ال��ع��ن��ف��ي: »ج���ئ���ُت إل���ى هنا 
ألش����ارك ب��م��س��ي��رة س��ل��م��ي��ة، ل��ك��ن ال��ش��رط��ة 
ق��م��ع��ن��ا، وأرادت ح��ص��رن��ا  ع��ل��ى  ص��ّم��م��ت 
ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ض���ّي���ق���ة وه���اج���م���ت���ن���ا. ه���ذا 
أم���ر ال ُي��ع��ق��ل. ال��ط��الب غ��ض��ب��وا، فعندما 
م��اذا  الخيل،  على  الشرطة  عناصر  ت��رى 
ت��ت��وق��ع؟«. أم���ا رواي����ة ال��ش��رط��ة ف��ق��د رّدت 
»الذين  املتظاهرين  التهمة كالعادة على 
ان���دالع  إل���ى  ى  أدَّ م��ا  بمهاجمتنا،  ب����دأوا 

املواجهات«. 
ب��ن طّياته  امل��ذك��ور يحمل  التصويت   

َّ
إن

تداعيات سياسية؛ فغضب الطالب األكبر 
م���وّج���ه ض���د ح��ك��وم��ة االئ���ت���الف ب��رئ��اس��ة 
 ال��رج��ل ال يقف وح��ده في 

َّ
ك��ام��ي��رون، لكن

 خيبة أمل الطالب نابعة 
َّ

عن العاصفة، ألن
خ��ص��وص��ًا م��ن رئ��ي��س »ال��دي��م��وق��راط��ي��ن 
األحرار«. فهذا الشخص الذي صّور نفسه 
أن��ه ضد سياسة  االنتخابية  املعركة  في 
 س���واء، 

ٍّ
امل��ح��اف��ظ��ن و»ال���ع���ّم���ال« ع��ل��ى ح���د

وسطع نجمه في املناظرات التلفزيونية 
لدرجة أنه كان »مصدر األمل في حكومة 
امل���ح���اف���ظ���ن«، ب���ع���دم���ا دان ال����ح����رب ع��ل��ى 
ال��ع��راق ووع���د ب��ع��دم رف��ع أج���ور التعليم، 
ع���اد وأي����دَّ ق����رار رف���ع األج�����ور. ع��ن��ده��ا ما 
ك��ان من الشباب تحديدًا إال أن تعرضوا 
ل��ه بهجوم ش��رس وص��ّب��وا ج��ام غضبهم 
ع���ل���ي���ه ب���س���ب���ب »ع�������دم وف����ائ����ه ب����ال����وع����د«. 
اع��ت��ذر قبل فترة  ق��د  ك��ان كليغ  وبالفعل، 
عن عدم وفائه بالوعد، معّلاًل ذلك بالقول 
 هذا العذر 

َّ
إن »للضرورة أحكامها«. إال أن

 
ّ

لم يخّفف من ح��ّدة الغضب ض��ّده. ولعل
األمر الثاني الذي أّجج غضب الطالب هو 
 حزب األحرار منقسم داخليًا حول هذا 

ّ
أن

ال��ذي ال يحظى بتأييد أو إجماع.  القرار 
 

ّ
ب��أن املعادلة  املتظاهرين  أح��د  واختصر 

»الحزب فقد قاعدته التي انتخبته«. 
وف�����ي ال����س����ي����اق، أع���ل���ن���ت ق���ن���اة »س���ك���اي« 
 األزمة في »األحرار« وصلت 

ّ
اإلخبارية أن

إل����ى أوج����ه����ا، ح���ن أع���ل���ن ال����وزي����ر ول��ي��ام 
كوكارت استقالته من الحكومة احتجاجًا 
��ع  ع��ل��ى ق���ان���ون م���وازن���ة ال��ت��ع��ل��ي��م. وُي��ت��وقَّ
أن ي��ش��ه��د ال��ح��زب ال��ل��ي��ب��رال��ي ان��ق��س��ام��ات 
واستقاالت أكثر حدة بعدما مّر القانون 

املذكور في البرملان. 

غيتس في أبو ظبي لترويج سالح مضاد لطهران 

مّر القانون بتصويت 323 
مؤيدًا ومعارضة 302... 

واستقاالت متوّقعة 
داخل »األحرار«

لندن تشتعل بتظاهرات الطالب الغاضبني من تواطؤ »الديموقراطّيني األحرار« 

ليس مصادفة أن يزور وزير 
الدفاع األميركي، روبرت 

غيتس، دول املنطقة، في 
وقت ُتفشى فيه أسرار أروقة 

الحكم في دول عديدة، وال 
سيما تلك املجاورة إليران، 

بشأن الهواجس من البرنامج 
النووي للجارة الفارسية 

ال��ص��ن، أم��س، باملفاوضات بشأن  رّح��ب��ت 
امل��ل��ف ال���ن���ووي اإلي����ران����ي ال��ت��ي ج����رت ه��ذا 
األس���ب���وع ف���ي ج��ن��ي��ف، ووص��ف��ت��ه��ا ب��أن��ه��ا 
»إي��ج��اب��ي��ة وم��ف��ي��دة«. وت��زام��ن ه��ذا املوقف 
مع وص��ول وزي��ر الدفاع األميركي روبرت 
غ���ي���ت���س إل������ى اإلم������������ارات ال����ع����رب����ي����ة، ح��ي��ث 
اإلي��ران��ي ج���دول مباحثاته  امل��ل��ف  يتصّدر 

مع املسؤولن هناك. 
ال�����دف�����اع  وزارة  ب�����اس�����م  امل����ت����ح����دث  وق���������ال 
إن  موريل،  جيف  )البنتاغون(،  األميركية 
أب��و ظبي،  م��ع ول��ي عهد  غيتس سيبحث 
محمد ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان، »ف��ي مجموعة 
ق���ض���اي���ا ث��ن��ائ��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���أم���ن امل��ن��ط��ق��ة« 

وكذلك في التعاون الدفاعي. 
وأضاف أن املباحثات مع ولي العهد، الذي 
األعلى  القائد  نائب  منصب  أيضًا  يشغل 
بالتحديات  »ستتعلق  املسلحة،  ل��ل��ق��وات 
ال���ت���ي ن���ح���اول رف��ع��ه��ا م���ع���ًا«، م��وض��ح��ًا أن 
»ال�����وض�����ع ف����ي ال�����ع�����راق وال���ي���م���ن وإي�������ران« 
سيكون على جدول األعمال. وقال مسؤول 

اسمه،  ع��دم كشف  أميركي، طلب  عسكري 
احتمال  مسألة  سيطرحان  املسؤولن  إن 
مضادة  أميركية  ص��واري��خ  اإلم����ارات  بيع 

للصواريخ ملواجهة الترسانة اإليرانية. 
والنظام الذي يطلق عليه اسم »ثياتر هاي 
العتراض  مصّمم  ديفنس«  اي��ر  التيتيود 
كبير ومنح حماية  ارتفاع  على  صواريخ 

تشمل منطقة أوسع. 
وأف���������اد امل������س������ؤول ب������أن ه����ن����اك ب���ط���اري���ت���ي 
»باتريوت« منشورتن حاليًا في اإلمارات 
ل��ح��م��اي��ة ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة في 
البالد. وتأتي زيارة غيتس بعد تسريبات 
التي كشفت حجم مخاوف  »ويكيليكس« 
امل���س���ؤول���ن ف���ي ال������دول امل����ج����اورة إلي�����ران، 
منها دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة، من 

البرنامج النووي اإليراني. 
وزارة  ب��اس��م  املتحدثة  أعلنت  ب��ك��ن،  وف��ي 
ال����خ����ارج����ي����ة ال���ص���ي���ن���ي���ة، ج���ي���ان���غ ي������و، أن 
»ال���ص���ن ت��ع��ت��ق��د أن ال���ح���وار ب���ن االت��ح��اد 
األوروبي والبلدان الستة من جهة وإيران 

م��ن جهة أخ���رى، )ال���ذي حصل ف��ي جنيف 
هذا األسبوع(، إيجابي ومفيد ويؤدي إلى 
أنها  الطرفن«. وأضافت  م أفضل بن 

ّ
تفه

تأمل متابعة هذه املفاوضات. 
في هذه األثناء، أعلنت كوريا الجنوبية أن 
وضع مصرف »ملت« اإليراني لن يختلف 
ك���ث���ي���رًا، ح���ت���ى ب���ع���د وق�����ف ت��ع��ل��ي��ق أع��م��ال��ه 

املستمر منذ شهرين، اليوم. 
الجنوبية  ال��ك��وري��ة  األن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
»ي���ون���ه���اب« ع���ن م���س���ؤول ك����وري ج��ن��وب��ي، 
ط��ل��ب ع���دم ال��ك��ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه، ق��ول��ه إن��ه 
امل��ص��رف(،  )عمل  تعليق  انتهى  ل��و  »حتى 
م��ق��ارن��ة  ك��ث��ي��رًا  ل��ن يختلف  ال��وض��ع  أن  إال 
بالوقت الذي كان فيه تحت التعليق، ألنه 
يجب أن يحصل املصرف )اإلي��ران��ي( على 
موافقة بنك كوريا قبل إجراء املعامالت«. 

وذك����ر م��س��ؤول��ون ك���وري���ون ج��ن��وب��ي��ون أن 
الجنوبية  ك��وري��ا  ف��رض��ت��ه  ال���ذي  التعليق 
ع��ل��ى م��ص��رف »م��ل��ت« اإلي���ران���ي الرئيسي 
ط�����وال ش��ه��ري��ن س��ي��ن��ت��ه��ي ال����ي����وم، لكنهم 

ألن  طبيعية،  عملياته  ت��ك��ون  أال  رّج���ح���وا 
عقوبات صارمة أخرى تظل سارية. 

وف���ي ال��س��ي��اق، أع��ل��ن م��ص��در ق��ض��ائ��ي في 
سنغافورة أن السلطات املحلّية احتجزت 
ث�����الث س���ف���ن ت��م��ل��ك��ه��ا م��ج��م��وع��ة إي���ران���ي���ة 
ي��ت��ه��م��ه��ا م��ص��رف ف��رن��س��ي ب��ال��ت��خ��ّل��ف عن 
ال���دف���ع. وذك����رت ت��ق��اري��ر أن امل��ص��رف ال��ذي 
رف������ع ال����ش����ك����وى ه�����و »م�����ص�����رف االع���ت���م���اد 
ف��رع ملصرف  ال��زراع��ي واالستثمار«، وه��و 
 رئ���ي���س ش��رك��ة 

ّ
االع����ت����م����اد ال������زراع������ي. ل���ك���ن

إي���ران، محمد دجمر،  ف��ي  خ��ط��وط الشحن 
»برس  الرسمي  للتلفزيون  أك��د من جهته 
ت��ي. ف��ي« أن اح��ت��ج��از السفن »ال ع��الق��ة له 
ال���دي���ون«. م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، قالت  بمشكلة 
م��واق��ع إل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت م��ؤّي��دة 
ل��ل��م��ع��ارض��ة اإلي���ران���ي���ة، إن خ��م��س��ة ط��الب 
اعتقلوا في إي��ران خالل تظاهرة عند قبر 
في  منتظري،  علي  املنشق حسن  امل��رج��ع 

ذكرى مرور عام على وفاته. 
)أ ف ب، رويترز، يو بي آي( 

بريطانيا: موازنة التعليم تهّز االئتالف الحكومي 

كان يوم أمس غير عادي 
أبدًا في لندن. فقد شهد 

مجلس العموم جلسًة صاخبة 
للتصويت على تقليص 

موازنة التعليم، ورفع أقساط 
الجامعات، األمر الذي أّدى 
إلى اندالع أزمة الحكومة 

االئتالفية 

إيران

شهد يوم االحتجاج اشتباكات عنيفة ووقوع جرحى )بن ستانسال ــ أ ف ب(


