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أكثر من  190مليون ناخب سيدلون بأصواتهم

إندونيسيا :انتخابات رئاسية بثالث أكبر دميقراطية في العالم
يصوّت اإلندونيسيون غدا األربعاء
لالختيار م��ا ب�ين الرئيس املنتهية
واليته جوكو ويدودو وجنرال سابق
ماض مثير للجدل ،في انتخابات
ٍ
ذي
ستشكل اختبارا ملتانة ثالث أكبر
دميوقراطية في العالم.
وس��ي��دل��ي أك��ث��ر م��ن  190مليون
ن��اخ��ب ب��أص��وات��ه��م للفصل م��ا بني
املرشحني للرئاسة ،وكذلك لالختيار
م��ن ب�ين  245أل��ف م��رش��ح للبرملان
ال��وط��ن��ي وال��ب��رمل��ان��ات احمل��ل��ي��ة في
األرخبيل الشاسع املؤلف من  17ألف
جزيرة.
وستكون هذه أكبر انتخابات في
تاريخ هذا البلد الذي يضم أكبر عدد
من املسلمني في العالم.
وي���ت���ص���در ج���وك���و وي������دودو
استطالعات الرأي ،آمال في االستفادة
من فورة في البنى التحتية جرت في
عهده وم��ن حيوية أكبر اقتصاد في
جنوب شرق أسيا.
وك��ان الرئيس املتحدر من أصول
متواضعة دخيال على السياسة عند
انتخابه ع��ام  ،2014وه��و يواجه
اآلن اخلصم ذاته برابوو سوبيانتو،
اجل��ن��رال ال��س��اب��ق امل��رت��ب��ط بنظام
سوهارتو ،والذي كان خصمه أيضا
ف��ي االنتخابات السابقة قبل أرب��ع
سنوات.
وف����ي ح����ال اخل����س����ارة ،ح���ذرت
املعارضة من أنها قد تطعن بالنتائج
بسبب شوائب في القوائم االنتخابية،
ملوّحة حتى بإمكان تنظيم تظاهرات
في الشارع.
وأشار الباحث في مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية في جاكرتا
إي���ف���ان الك��س��م��ان��ا إل����ى أن «ه���ذه
االنتخابات تشكل حتديا كبيرا».
ولفت الكسمانا إلى إمكان تراجع
الدميوقراطية في البالد بحال انتخاب
اجلنرال السابق .وق��ال «ال نعلم ما

انتخابات رئاسية في إندونيسيا غدا

سيفعله (سوبيانتو) إذا ما فاز وما
إذا كانت القيود الدستورية ستحد من
قدرته على التحرك».
يبدأ طالئع الناخبني باالقتراع
األرب���ع���اء ع��ن��د ال��س��اب��ع��ة صباحا
بالتوقيت احمللي ( 22,00بتوقيت
غرينيتش ال��ث�لاث��اء) ف��ي مقاطعة
بابوازيا في شرق البالد ،فيما آخر
املقترعني سيدلون بأصواتهم حتى
الساعة  13,00في جزيرة سومطرة

في أقصى غرب البالد.
ونشرت أكثر من  800ألف مكتب
اقتراع في األرخبيل الشاسع الزاخر
بالبراكني ،من أدغال سومطرة مرورا
بجزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية
األكبر ،وصوال إلى جزيرة سومباوا
املعزولة.
ويتعينّ على الناخبني حفر ثقوب
في أوراق االقتراع الختيار مرشحيهم
ثم تغميس اإلصبع بـ «حبر حالل»،

لتفادي الغش االنتخابي.
وم��ن املتوقع أن تعطي تقديرات
أولية خالل النهار مؤشرات إلى هوية
الفائز في االنتخابات الرئاسية ،فيما
اإلعالن عن النتائج النهائية الرسمية
لن يحصل قبل مايو.
وكانت أكثرية استطالعات الرأي
تعطي تقدما ب��ح��وال��ى عشر نقاط
جلوكو ويدودو ( 57عاما) مبواجهة
ب���راب���وو س��وب��ي��ان��ت��و ( 67ع��ام��ا).

وق��ب��ل أرب���ع س��ن��وات ،ف��از وي���دودو
باالستحقاق ب��ف��ارق بسيط ،وقد
تقدم سوبيانتو حينها بطعن رفضه
القضاء الحقا.
وشهدت احلملة االنتخابية هذا
ال��ع��ام م��واق��ف هجومية ح���ادة من
املعسكرين املتنافسني اللذين كثفا
جهودهما الستمالة الناخبني املسلمني
احملافظني.
غير أن انتشار األخ��ب��ار الكاذبة

بصورة كبيرة عبر شبكات التواصل
االج��ت��م��اع��ي ق��د ي��ك��ون ل��ه أث���ر على
الناخبني.
ركّ��ز جوكو وي��دي��ودو في حملته
ع��ل��ى س��ج��ل��ه ف���ي إن���ش���اء ال��ط��رق
واملطارات وغيرها من البنى التحتية
بينها أول خط لقطارات األنفاق افتتح
في جاكرتا في مارس.
غير أن منظمات غير حكومية تنتقد
أداء ويدودو في مجال حقوق اإلنسان،

بسبب تغريدة لترامب

النائبة املسلمة إلهان عمر تتلقى تهديدات بالقتل
ق���ال���ت إل����ه����ان ع���م���ر ،ع��ض��و
ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي املسلمة،
إنها تلقت ع��ددا كبيرا من تهديدات
بالقتل ،بعد تغريدة ضدها من جانب
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وت��اب��ع��ت ع��م��ر ف���ي ب��ي��ان عبر
ح��س��اب��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��ت��ر االث��ن�ين:
”تعرضت ل���ع���دد م���ت���زاي���د من
التهديدات املباشرة حلياتي منذ
تغريدة الرئيس يوم اجلمعة“.
وأضافت” :جرائم العنف وغيرها
م��ن أع��م��ال ال��ك��راه��ي��ة م��ن جانب
املتطرفني اليمينيني والقوميني
البيض في ازدي��اد بهذا البلد وفي
جميع أنحاء العالم“.
وأردفت” :لم يعد بإمكاننا جتاهل
التشجيع ال��ذي يتلقاه ه��ؤالء من
جانب من يشغلون املنصب األعلى
في البالد“.
ت���رام���ب ن��ش��ر اجل��م��ع��ة مقطع

فيديو لعمر وه��ي تلقي كلمة عن
معاملة املسلمني بعد هجمات 11
سبتمبر  ،2001وأرف��ق��ه��ا بصور
ملركز التجارة العاملي وهو يحترق،
وعقّب على الفيديو بتعليق” :لن
ننسى أبدا!“.
وأظهر ترامب النائبة الدميقراطية
في ذلك املقطع وكأنها تستهني بتلك
الهجمات .ودع��ت رئيسة مجلس
النواب األميركي ،نانسي بيلوسي،
األح����د ،ت��رام��ب حل���ذف تغريدته
”التحريضية“ ضد إلهان عمر.
ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“
عن زعيم الغالبية الدميقراطية في
مجلس ال��ن��واب نانسي بيلوسي،
قولها في بيان إنها اتخذت اخلطوات
الالزمة لضمان سالمة النائبة إلهان
عمر ،بعد تغريدة ترامب.
وأك��دت أنها حتدثت مع سلطات
الكونغرس بعد ت��غ��ري��دة ترامب

لـ“ضمان قيام شرطة الكابيتول
بالتقييم األم��ن��ي ال�ل�ازم حلماية
عضو الكونغرس عمر ،وعائلتها،
وموظفيها“.
وك��ان��ت بيلوسي – إل��ى جانب
دمي��ق��راط��ي�ين آخ��ري��ن – ان��ت��ق��دوا
ترامب بسبب تلك التغريدة ،واتهمه
البعض بأنه يحاول التحريض على
العنف ضد النائبة املسلمة.
وف��ي وق��ت سابق األح��د ،دافعت
امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
سارة ساندرز عن ترامب بالقول إن
الرئيس دونالد ترامب لم يقصد أي
إساءة في تغريدته.
وقالت حملطة ”أي بي سي نيوز“
التلفزيونية” :ال يقصد الرئيس
اإلس��اءة وال العنف بالتأكيد جتاه
أي ش��خ��ص… لكن على الرئيس
بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس
ب��س��ب��ب ت���اري���خ م���ن تعليقاتها

املعادية للسامية وليس ملرة واحدة
فحسب“.
ويستهدف ت��رام��ب ومنظمات
اللوبي اإلسرائيلية ف��ي أميركا،
وعلى رأسها جلنة العالقات العامة
األميركية -اإلسرائيلية (آيباك)،
النائبة عمر ،منذ أن انتقدت دور
اللجنة في التأثير على سياسات
اإلدارة في واشنطن.
وت��ت��ه��م ه���ذه اجل��ه��ات النائبة
مبعاداة السامية ،األمر الذي تنفيه
عمر بشدة.
وخ��ال��ف ال��ع��دي��د م��ن ال��زع��م��اء
والنشطاء واجلماعات الدينية مبا
فيها اليهودية واملسيحية ،ترامب
و آيباك ال��رأي ،ويعتبرون حمالت
التشويه ال��ت��ي تستهدفها عملية
ممنهجة إلسكات األص��وات الناقدة
إلسرائيل وسياسات ترامب املثيرة
للجدل.

دعا إلى فتح احلدود أمام املساعدات اإلنسانية

بومبيو :أميركا ستستخدم كل السبل
لتحميل مادورو أزمة فنزويال
ذك��ر وزي��ر اخلارجية األميركي مايك
بومبيو ،أن الواليات املتحدة ستستخدم
ك��ل م��ا ف��ي جعبتها م��ن وس��ائ��ل سياسية
واقتصادية لتحميل الرئيس الفنزويلي
نيكوالس م���ادورو املسؤولية ع��ن أزم��ة
بالده ،وأنها ستوضح لكوبا وروسيا أنهما
ستدفعان ثمن دعمهما له.
أدل��ى بومبيو بهذه التصريحات في
مدينة كوكوتا احلدودية بكولومبيا ،آخر
محطات جولة مدتها ثالثة أيام قادته إلى
تشيلي
وب��اراج��واي وب��ي��رو ،وه��ي مجموعة
دول سريعة النمو في منطقة ينصب قلق
واشنطن بشأنها على األزم��ة الفنزويلية
وتنامي وجود الصني.
ويلقي مادورو بالالئمة على العقوبات
األميركية في مشكالت بالده االقتصادية،
ويصف زعيم املعارضة خ��وان جوايدو،
ال��ذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبالد في
يناير ،بأنه دمية في يد الواليات املتحدة.
وف�� َّر أكثر من  3ماليني فنزويلي جرّاء
االرتفاع الشديد في التضخم ونقص الغذاء
والدواء فضال عن األزمة السياسية.
وق����ال ب��وم��ب��ي��و ع��ق��ب زي���ارت���ه م��أوى
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ف��ي ك��وك��وت��ا وم��س��ت��ودع��ا
للمساعدات اإلنسانية وجتوله على جسور
ح��دودي��ة ”الواليات املتحدة ستواصل
استغالل ك��ل م��ا ف��ي جعبتها م��ن وسائل
اقتصادية وسياسية ملساعدة الشعب
الفنزويلي“ ،مضيفا ”نتعهد عبر استخدام
العقوبات وإل��غ��اء التأشيرات وغيرهما

مايك بومبيو

من الوسائل ،أن نحمل النظام ومن يدعمه
مسؤولية فسادهم وقمعهم للدميقراطية“.
وأردف ب��وم��ب��ي��و للصحفيني ال��ذي��ن
يرافقونه في الرحلة ،قبل أن يغادر إلى
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ”ترون أن اخل��ن��اق
السياسي واالقتصادي يضيق حول عنق
مادورو“ ،الفتا إلى أن ”على الكوبيني أن
يدركوا -أيضا -أن��ه ستكون هناك كلفة
مرتبطة مبواصلة دعم نيكوالس مادورو،
وسنبلغ ذلك للروس أيضا“.
وتستقبل ك��وك��وت��ا قسما ك��ب��ي��را من
م��ه��اج��ري ف��ن��زوي�لا ال��ذي��ن ي��ص��ل��ون إل��ى

كولومبيا مبا ميكنهم حمله فقط ،وعلى
الرغم من أن معظم الدول الغربية ،ومنها
الواليات املتحدة ،اعترفت بجوايدو رئيسا
انتقاليّا ،فإن روسيا والصني وكوبا تدعم
مادورو.
وفرضت واشنطن حزمة عقوبات على
حكومة مادورو في محاولة لإلطاحة به من
السلطة ،لكنه ال يزال يحتفظ بدعم اجليش
الفنزويلي.
كما دعا وزير اخلارجية األميركي مايك
بومبيو األح��د خ�لال زي���ارة قصيرة إلى
مدينة كوكوتا الكولومبية احلدودية مع
فنزويال الرئيس نيكوالس مادورو إلى فتح
ح��دود ب�لاده للسماح بدخول املساعدات
اإلنسانية إليها.
وق���ال بومبيو خ�لال م��ؤمت��ر صحافي
مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي
في كوكوتا (ش��رق) «م���ادورو ،افتح هذه
اجلسور ،افتح هذه احل��دود ،ميكنك وضع
ح ّد لكل هذا اليوم».
وأكّ��د ال��وزي��ر األميركي أنّ «ال��والي��ات
املتحدة ستواصل استخدام كلّ الوسائل
السياسية واالقتصادية املتاحة ملساعدة
الفنزويليني» ،في إش��ارة إل��ى العقوبات
االقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها
واشنطن على كراكاس في محاولة خلنق
سلطة مادورو اقتصاديا.
وش����دّد بومبيو ع��ل��ى أنّ «اغ��ت��ص��اب
(السلطة) من قبل نيكوالس مادورو يجب
أن ينتهي» ،داعيا «اجلهات الدميوقراطية
الفاعلة في فنزويال إلى عدم اليأس».

منددة ب��ازدي��اد أشكال التمييز ضد
األقليات الدينية واإلتنية ومجموعات
املثليني وسط تزايد نفوذ املجموعات
اإلسالمية احملافظة.
ولفت األستاذ في جامعة ملبورن
داي����ف م���اك���راي إل���ى أن ج��وك��وي
«اخ��ت��ار الواقعية ب��دل امل��ب��ادئ في
مقاربته ملسائل اإلس�لام السياسي
والتعددية».
إال أن وي��دودو وهو مسلم متديّن
يدافع في خطاباته عن التنوع في
إندونيسيا ،اختار الداعية اإلسالمي
احملافظ معروف أمني مرشحه لنيابة
الرئاسة .وه��و يرمي من خ�لال هذه
االستراتيجية إلى حشد دعم الناخبني
املسلمني احمل��اف��ظ�ين ،غ��ي��ر أن ه��ذا
التوجه يثير قلق اجلهات التقدمية
في البالد.
وأش����ار احمل��ل��ل امل��ت��خ��ص��ص في
الشؤون اإلندونيسية كيفن أورورك
إلى أن املرشح لنيابة الرئاسة البالغ
 75عاما وهو رئيس مجلس العلماء
املسلمني ،أعلى هيئة دينية في البالد،
«ل��ه سجل حافل ب���اآلراء املتحفظة
بشدة».
أم���ا اجل���ن���رال ال��س��اب��ق ب��راب��وو
سوبيانتو فقد اختار رج��ل األعمال
البارز ساندياغو أونو البالغ  49عاما،
مرشحا له في منصب نائب الرئيس
ف��ي حملته ال���زاخ���رة ب��ال��ش��ع��ارات
القومية.
وه����و ت���ق���رب م���ن امل��ج��م��وع��ات
اإلسالمية األكثر راديكالية ودعا إلى
زيادة النفقات الدفاعية واألمنية.
وعلى الصعيد االقتصادي ،يفاخر
س��وب��ي��ان��ت��و بسياسته احلمائية
بعنوان «إندونيسيا أوال» املستوحاة
من حملة الرئيس األميركي دونالد
ت��رام��ب .وق��د وع��د ب��إع��ادة النظر في
االستثمارات الصينية املقدرة قيمتها
مبليارات الدوالرات في إندونيسيا.

الشرطة الصينية تعتقل
 17على صلة بانفجار
في مصنع مبيدات
قالت السلطات الصينية أمس إن الشرطة ألقت القبض على
 17شخصا فيما يتصل بانفجار في مصنع مبيدات حشرية أودى
بحياة  78شخصا في شرق الصني الشهر املاضي.
ودفع االنفجار الذي وقع يوم  21مارس في املصنع اململوك
لشركة تياجنيياي للكيماويات ،السلطات املختصة إلى إطالق
حملة تفتيش على مستوى البالد تشمل املواد الكيماوية اخلطيرة
واملناجم ووسائل النقل وممارسات السالمة من احلرائق.
وأغلقت السلطات املنطقة الصناعية التي وقع فيها االنفجار
في مدينة يانتشنغ الساحلية بشرق البالد وقالت وسائل اإلعالم
احلكومية األسبوع املاضي إن عشرات املواقع األخ��رى مهددة
باإلغالق لتهدئة املخاوف املتعلقة بالسالمة العامة.
وبعد االعتقاالت األخيرة يصل عدد احملتجزين فيما يتصل
بالكارثة إلى  26شخصا.

عضو الكونغرس األميركي إلهان عمر

االشتراكيون الدميوقراطيون
يعودون إلى السلطة في فنلندا
فاز االشتراكيون الدميوقراطيون في االنتخابات التشريعية التي
جرت في فنلندا ،بعد عشرين عاما على آخر انتصار حققوه ،متقدمني
بفارق ضئيل على اليمني املتطرف.
وحصل احل��زب االشتراكي الدميوقراطي بقيادة وزي��ر املالية
السابق أنتي ريني على أربعني مقعدا من أصل  22في البرملان ،مقابل
 39مقعدا حلزب «الفنلنديني احلقيقيني» ،وفق النتائج النهائية،
بفارق  0,2نقطة بني احلزبني بعد ليلة انتخابية من الترقب.
وبذلك يعود االشتراكيون الدميوقراطيون إلى مقدمة الساحة
السياسية بعد أربع سنوات على فشلهم في االنتخابات التشريعية
عام  2015حيث حل حزبهم في املرتبة الرابعة.
وأعلن ريني ملناصريه «للمرة األولى منذ  1999يكون االشتراكيون
الدميوقراطيون حزب رئيس الوزراء».
وتعود آخر مرة تصدر فيها احلزب االنتخابات التشريعية إلى
العام  ،1999حني قاد بافو ليبونن ائتالفا من اليسار واليمني حتى
العام  .2003ومنذ ذلك احلني ،شارك االشتراكيون الدميوقراطيون
في عدة حكومات بدون أن يتولوا رئاستها.
ورك��ز اليساريون حملتهم ضد سياسة التقشف التي ينتهجها
االئتالف احلاكم املنتهية واليته والذي يضم الوسط وحزب االئتالف
الوطني اليميني وح��زب اإلص�لاح األزرق املشكك في أوروب��ا ،وقد
أتاحت هذه السياسة إخراج البالد من االنكماش عام .2016

مصرع  8وإصابة العشرات جراء
عواصف قوية جنوب أميركا
لقي  8أشخاص على األقل مصرعهم وجرح عشرات آخرون ،األحد،
جراء عواصف قوية ضربت جنوب الواليات املتحدة.
وأفادت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“ ،االثنني ،أن هناك  3أطفال
من بني الذين لقوا مصرعهم.
وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن نحو  90ألف منزل في
واليات تكساس ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وجورجيا.
وفي والية أوهايو ،جرح  6أشخاص جراء عاصفة قوية اعتبرت
السلطات أنها قد ترقى ملستوى إعصار ،أثناء اجتاهها ناحية الشمال
الشرقي للبالد.

إيران ...السيول جتتاح
 5محافظات جديدة
أعلنت إيران ،أمس ،أن السيول اجتاحت العديد من املناطق في
 5محافظات جديدة خالل اليومني املاضيني ،إثر األمطار الغزيرة
التي هطلت فيها.
وذكرت وكالة «فارس» اإليرانية أن احملافظات التي اجتاحتها
السيول مؤخرا ،هي هرمزكان (جنوب) وكرمان (جنوب شرق)
وسيستان وبلوجستان (جنوب ش��رق) وخراسان الرضوية
(شمال شرق) وخراسان اجلنوبية (شرق).
ولفتت إلى أن السيول في هذه احملافظات أدت إلى محاصرة
العديد من القرى وقطع طرق االتصال بينها وبني القرى األخرى
واملدن القريبة منها ،مشيرة إلى أنه مت إجالء السكان من العديد
من القرى وإسكانهم في مخيمات في مناطق آمنة حلني عودة
الظروف إلى حالتها الطبيعية.
وأدت األمطار الغزيرة الهاطلة إلى امتالء خزانات  4سدود في
محافظة خراسان الرضوية وتدفق املياه منها ،فيما هناك  4سدود
أخرى تقترب من حالة االمتالء.
وكانت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إي��ران قد
ارتفعت إلى  76شخصا ،بعد وفاة  6الليلة املاضية.
ونقل التلفزيون اإليراني عن رئيس دائرة الطب العدلي ،أحمد
شجاعي ،قوله« :مع وفاة  5أشخاص في خوزستان ،وشخص
واحد في إيالم ،فقد ارتفع عدد ضحايا السيول األخيرة في البالد
إلى  76شخصا حلد اآلن».

 800شخص قتلوا
في الكونغو الدميقراطية
منذ الصيف املاضي
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الدميقراطية،
أمس ،مقتل  800شخص بفيروس «إيبوال» في البالد منذ يوليو
املاضي .وقالت ال��وزارة في بيان« :حتى يوم األح��د  14أبريل
 ،2019مت تسجيل  1251حالة مرض بالفيروس 1185 ،مؤكدة،
ومقتل  ،803ومت معاجلة  371مريضا».
ومن اجلدير بالذكر ،أن مرض فيروس إيبوال هو مرض يصيب
اإلنسان ،وغالبا ما يكون قاتال.
وينتقل الفيروس إلى اإلنسان من احليوانات البرية وينتشر
بني صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى
آخر .ويبلغ معدل حاالت الوفاة بإليبوال نسبة  50باملئة تقريبا
في املتوسط .هذا و أعلنت ال��وزارة في وقت سابق مقتل 751
شخصا بالفيروس.

