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العالم

الحدث لينين مورينو رئيسًا لإلكوادور .هكذا قالت الصناديق ،بحسب ما أظهرت عمليات الفرز في جولة اقتراع رئاسية
أمس ،وأججت ،كما سابقتها ،استقطابًا حادًا بين معسكري اليمين واليسار ،في معركة
ثانية جرت أول من
َّ
حامية الوطيس ،يبدو أن فصولها لن تنتهي مع صدور النتائج النهائية

لينين ينتصر في اإلكوادور:
ٌ
«رئيس لدولة أميركية جميلة»
وسام متى
«كـ ـ ــان ح ـل ـمــا رائـ ـع ــا هـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة .لـقــد
ُ
ان ــتـ ـخـ ـب ــت رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ــدول ـ ــة أم ـي ــرك ـي ــة
ّ
جميلة» .بهذه العبارة غرد «فالديمير
لينني» ،وهــو حساب افتراضي لقائد
الثورة البلشفية على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر».
م ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــده «ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر لـ ـيـ ـن ــن»
االفـ ـت ــراض ــي ،ف ــي ت ـغــريــدتــه ه ـ ــذه ،هو
م ــا ج ــرى ف ــي اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،ح ـيــث حقق
م ــرش ــح الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ـحــاكــم
ل ـي ـن ــن مـ ــوري ـ ـنـ ــو ،فـ ـ ـ ــوزًا ص ـع ـب ــا عـلــى
منافسه اليميني غييرمو الســو ،بعد
معركة طــاحـنــة ،تــزايــدت حـ ّـدتـهــا ،منذ
أن أفضت نتائج االنتخابات العامة،
ف ــي دورت ـ ـهـ ــا األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ج ـ ــرت فــي
شباط املاضي ،والتي شارك فيها ستة
مرشحني آخــريــن ،إلــى استقرار النزال
بني الرجلني ،دارت رحاه في صناديق
التصويت ،أول من أمس.
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة

إيفو موراليس:
اشتراكية القرن الحادي
والعشرين منتصرة دومًا
الــات ـي ـن ـيــة أك ـ ــد ،وفـ ــق ب ـي ــان ــات أول ـي ــة
استندت إلى نتائج فرز  93.4في املئة
من األصوات ،أن لينني مورينو حصل
على  51.04فــي املئة مــن إجمالي عدد
األصوات الصحيحة ،في مقابل 48.96
في املئة لغييرمو السو.
ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــارق ال ـض ـي ــق ب ــن م ــا حـ ّـصــل
مــوري ـنــو والس ـ ــو ،ش ـجــع األخ ـي ــر على
الـطـعــن فــي نتيجة االنـتـخــابــات ،فيما
كــانــت مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة ،تـحـ ّـرض
املـ ـن ــاص ــري ــن ع ـل ــى ن ـق ــل املـ ـع ــرك ــة إل ــى
الـ ـ ـش ـ ــارع ،حـ ـّي ــث تـ ـظ ــاه ــر اآلالف مــن
م ــؤي ــدي امل ــرش ــح ال ـي ـم ـي ـنــي ،م ـنــدديــن
بما وصـفــوه «تــزوي ـرًا» و«تــاعـبــا» في
العملية االنتخابية.
إزاء هذا التصعيد ،بدا رئيس املجلس
االنتخابي خوان بابلو بوسو ،حاسمًا
فــي طلبه مــن مـنــاصــري ّالس ــو القبول
بالنتيجة ،مخاطبًا املــرشــح اليميني
َّ
بــال ـقــول إن «اإلك ـ ـ ـ ــوادور تـسـتـحــق من
ال ــاع ـب ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـت ـص ـ ّـرف في
إطـ ـ ــار م ـس ــؤول ـي ــة أخ ــاقـ ـي ــة ،م ــن أب ــرز

سماتها احترام الخيار الديموقراطي
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه الـشـعــب فــي صـنــاديــق
التصويت».
ولـ ـك ــن ال يـ ـب ــدو ،ف ــي ضـ ــوء ال ـت ـنــافــس
الـ ـ ـح ـ ــاد ،ال ـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي دورت ـ ـي ـ ـه ـ ــا ،وال ـ ـ ــذي
عكسته األرق ــام االنتخابية بــوضــوح،
َّ
أن امل ـل ـي ــاردي ــر ال ـي ـم ـي ـنــي سيستسلم
َّ
بـسـهــولــة ،خـصــوصــا أن أداءه ال ـعــام،
ف ــي خ ــال الـحـمـلــة االن ـت ـ ّخــاب ـيــة ،اتـســم
بعدائية شديدة تجاه املرشح اليساري
الذي اختاره الرئيس املنتهية واليته،
رافـ ــاي ـ ـيـ ــل ك ـ ــوري ـ ــا ،لـ ـخ ــافـ ـت ــه ،ب ـعــدمــا
اختار االبتعاد عــن ّ
مقر الرئاسة ،في
«ب ــاالسـ ـي ــو دي ك ــارون ــديـ ـلـ ـي ــت» ،بـعــد
عقد على حكمه ،شهد إنجازات عززت
شعبية حزب «تحالف البالد» ،بقدر ما
شهدت انتكاسات اقتصادية ـ سياسية
بـ ــدت ع ــاب ــرة لـ ـح ــدود اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور ،فــي
ظــل الـصـعــوبــات الـتــي واج ـهــت أنظمة
«ال ـبــديــل الـبــولـيـفــاري» أو «اشـتــراكـيــة
القرن الحادي والعشرين» في أميركا
الالتينية.
عـ ــدائ ـ ـيـ ــة الس ـ ـ ـ ــو ،ف ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة
ّ
االنتخابية ،تخطت كل حدود ،وامتدت
على جبهات ّ
عدة ،من محاوالت تشويه
ص ــورة لينني مــوريـنــو ،عبر التشكيك
في قــدرة منافسه على اعتماد مقاربة
اقتصادية ناجحة ،مــرورًا بالتصويب
على إرث رافاييل كوريا ،والتركيز على
فضائح الفساد التي طاولت بعضًا من
ً
أفــراد عائلته ،وصــوال إلــى استحضار
األزم ــة السياسية واالقـتـصــاديــة التي
يواجهها الرئيس الفنزويلي نيكوالس
م ـ ـ ــادورو ،لـتـحــذيــر اإلك ـ ــوادوري ـ ــن من
مصير «يائس».
َّ
بحسب املواقف األولية
املرجح،
ومن
ّ
الـتــي أطلقها املــرشــح اليميني ،بعد
صدور نتائج التصويت ،أن يستفيد
الســو مــن حــالــة االسـتـقـطــاب الـحــادة،
التي تشهدها اإلك ــوادور ،للتصويب
على مــوريـنــو ،حتى فــي حــال إخفاق
مساعيه في تغيير نتيجة التصويت
املعلنة.
ويـ ـ ـب ـ ــدو امل ـ ــرش ـ ــح ال ـي ـم ـي ـن ــي قـ ـ ـ ــادرًا،
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـل ــى االس ـت ـف ــادة
م ــن االصـ ـطـ ـف ــاف ال ــاف ــت ل ــان ـت ـب ــاه،
الـ ــذي ش ـه ــده املـعـسـكــر الـيـمـيـنــي في
ّ
الجولة
اإلكـ ــوادور ،وال ـ ّـذي تـبــدى فــي ّ
الثانية ،حني جير معظم من مرشحي
ال ـي ـم ــن دع ـ ــم م ـن ــاصــري ـهــم ملـصـلـحــة

يملك لينين مورينو ،المقعد ،الكثير من األوراق في مواجهة خصومه (أ ف ب)

الس ـ ــو ،وأبـ ــرزهـ ــم مــرش ـحــة «ال ـح ــزب
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي» س ـي ـن ـث ـيــا
فـيـتـيــري (ال ـتــي حصلت عـلــى 16.30
ف ــي امل ـئ ــة أص ـ ــوات ج ــول ــة الـتـصــويــت
ً
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى) ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار
الديموقراطي« (وســط) ،الــذي اختار
رئيسه باكو مونكايو ( 6.71في املئة
م ــن أصـ ـ ــوات ال ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى) ،دعــم
السو ،باعتبار ذلك «الطريق الوحيد

للتخلص من رافاييل كوريا».
َّ
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه ،أن السـ ــو يــراهــن
ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع «أع ـ ـ ـ ــداء» كـ ــوريـ ــا ،فــي
معسكر واح ــد ،إلــى جــانـبــه ،للمضي
قــدمــا ،فــي مـعــركــة عـنــوانـهــا العريض
«نـ ـ ـ ــزع الـ ـش ــرعـ ـيّ ــة» عـ ــن حـ ـك ــم لـيـنــن
مــوريـنــو ،وهــو ملــح إلــى ذل ــك ،فــي أول
خطاب توجه فيه إلى مناصريه بعد
ص ــدور الـنـتــائــج شـبــه الـنـهــائـيــة ،في

مـسـقــط رأسـ ــه غــوايــاك ـيــل ،الـعــاصـمــة
االقتصادية للبلد ،حني قال« :سندافع
ع ــن إرادة ال ـش ـع ــب اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادوري فــي
مــواجـهــة شبهات تــزويــر ،تـهــدف إلى
إرســاء حكومة ستكون منذ اآلن غير
شرعية».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـم ـلــك ل ـي ـنــن مــوري ـنــو
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األوراق فـ ــي م ــواج ـه ــة
خـ ـص ــوم ــه ،أبـ ــرزهـ ــا ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي

تقرير

تفجير سانت بطرسبرغ :المدينة تستعيد حربها على الفاشية
عشرة قتلى وخمسون مصابًا ،هي
الحصيلة األولية للتفجير اإلرهابي
الـ ـ ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ــرب س ـ ــان ـ ــت بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ
الــروسـيــة يــوم أم ــس ،بعبوة شديدة
االنفجار ،اخترق بها من ُيعتقد أنه
إرهـ ــابـ ــي ت ـك ـف ـيــري إحـ ـ ــدى مـحـطــات
مترو األنفاق .لكن مدينة القياصرة
«أبــرزت عظمتها ،حتى في مصابها
ال ـج ـل ــل» .ف ـخــافــا مل ــا ه ــي ال ـح ــال في
مدن الغرب التي باتت هدفًا لإلرهاب
بنسخته «الداعشية» و«القاعدية»،
ل ــم ت ـف ــح روائ ـ ـ ــح «اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا»
مـ ــن ق ـب ــل م ـ ـ ّ
ـروج ـ ــي ن ـظ ــري ــة «ص ـ ــدام
الحضارات» .فاملدينة الهادئة ،على
ضفة نهر نيفا ،التي احتضنت منذ

عـ ــام  ،1913أول م ـس ـجــد ف ــي شـمــال
َّ
ال ـ ـكـ ــرة األرضـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــدت واث ـ ـقـ ــة بـ ــأن
الحرب على الفاشية الجديدة ،ليست
أقل ضراوة من الحرب على الفاشية
القديمة ،وهي التي خاضت غمارها،
فــي واحـ ــدة مــن أب ــرز مــاحــم الـحــرب
العظمى ،يوم كان اسمها لينينغراد.
ل ـكــن م ــا جـ ــرى أم ـ ــس ،وهـ ــو األخ ـطــر
م ـنــذ ت ـف ـج ـيــرات م ـت ــرو مــوس ـكــو في
 ،2010كـشــف عــن أن ثـمــة رغ ـبــة ،من
قـبــل ج ـمــاعــات اإلرهـ ـ ــاب ،ف ــي إيـجــاد
ثـغــرة ،يمكنهم مــن خــالـهــا ،تحقيق
جـ ـمـ ـل ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا ت ـح ـق ـيــق
انتصار معنوي ،في مقابل الهزائم
ّ
تتكبدها في سوريا من جهة،
التي

وإحــداث إربــاك في الجبهة الداخلية
الروسية ،مع مفارقة مثيرة لالنتباه،
َّ
هي أن هذه الهزة األمنية تزامنت مع

تزامنت الهزة األمنية
في المدينة مع حديث
عن «ربيع روسي»

حــديــث ع ــن «رب ـي ــع روسـ ـ ــي» ،ت ـقــوده
منظمات موالية للغرب ،بما يحاكي
«ربيعًا عربيًا» ،سرعان ما ّ
تحول إلى
«جحيم إرهابي».
َّ
برغم ذلك ،فإن الهجوم اإلرهابي قد
يأتي بنتائج معاكسة ،ســواء لجهة
تعزيز موقف الرئيس الروسي أكثر
ف ــأكـ ـث ــر ،ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،ع ـب ــر ّ
رد فـعــل
شـعـبــي وس ـيــاســي يـحـ ّـصــن الجبهة
الــداخـلـيــة ،أو فــي ال ـخــارج ،مــن خالل
تعزيز مقاربته للحرب على اإلرهاب،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ج ـ ـعـ ــل ب ـ ـعـ ــض املـ ـنـ ـص ــات
اإلعــامـيــة الـعــربـيــة الـتــابـعــة لجهات
داع ـمــة ل ــإره ــاب ،تــذهــب بـعـيـدًا ،من
َّ
خالل اإليحاء ،تلميحًا ،بأن «النظام

الروسي» يقف وراء الهجوم.
ّ
إن ّ
رد فـ ـع ــل ال ــدول ــة
فـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم،
الــروس ـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك رد الــرئـيــس
ّ
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،اتـ ـ ـس ـ ــم ب ـث ـب ــات
انفعالي .وفي أول رد فعل لفالديمير
َّ
ب ــوت ــن ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــادث ،ق ـ ــال إن مــن
الـســابــق ألوان ــه الـحــديــث عــن أسباب
َّ
التفجير ،مضيفًا أن األجهزة املعنية
ت ـ ــدرس ك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت ،ب ـمــا فيها
العمل اإلرهابي.
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد وقـ ـ ــع
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار داخ ـ ـ ــل ع ــرب ــة قـ ـط ــار بــن
م ـح ـط ـتــي «تـيـخـنــولــوغـيـتـشـيـسـكــي
إينستيتوت» و«سينايا بلوشاد»،

