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ــس الــوطــنــي  ــل ــج أعـــلـــن امل
لالنتخابات في فنزويال فوز 
الــرئــيــس نــيــكــوالس مـــادورو 
بوالية ثانية في االقتراع الذي 
جــرى األحــد وطعن منافسوه 
بشرعيته مطالبني بــإعــادة 
ــي وقـــت الحـــق من  تنظيمه ف

العام. 
ــي ظــل أزمـــة اقتصادية  وف
مدمرة، لم يشارك إال 46 باملئة 
من الناخبني في االقتراع الذي 
قاطعته املــعــارضــة ودانــتــه 
معظم دول العالم لكنه منح 
مادورو والية ثانية إلى العام 

 .2025
ـــال منافسه الرئيسي  وق
هنري فالكون للصحافيني حتى 
قبل إعالن النتيجة »ال نعترف 
بهذه العملية االنتخابية على 
أنها شرعية وصادقة. بالنسبة 
الينا لم جتر انتخابات. يجب 
تنظيم انتخابات جــديــدة في 

فنزويال«. 
ـــادورو أشــاد بفوزه  لكن م
بــواليــة جــديــدة مــدتــهــا ست 
سنوات حيث قال أمــام اآلالف 
ـــن أنـــصـــاره خـــــارج قصر  م
مــيــرافــلــوريــس الــرئــاســي في 
كــراكــاس »لــم يحصل مرشح 
رئاسي قط في السابق على 68 
باملئة من التصويت الشعبي« 
واصفا النسبة بأنها »قياسية 

وتاريخية«. 
وقـــال »فــزنــا مــجــددا! نحن 
قوة التاريخ تتحول إلى نصر 

دائم«. 
وأظهرت النتائج الرسمية 
حصول مــادورو على 67،7% 
من االصـــوات، متقدما بفارق 
ــذي حل  شاسع عن فالكون ال
في املرتبة الثانية بعدما حصل 
ـــوات.  على %21،2 مــن االص
ـــان آخـــر اســتــطــالع لــلــرأي  وك
جـــرى قــبــل الــتــصــويــت توقع 

نتائج متقاربة بني املرشحني. 
وضم السباق كذلك املرشح 
اآلخر في االنتخابات الرئاسية 
الـــقـــس االجنـــيـــلـــي خــافــيــيــر 
بيرتوتشي الذي حل ثالثا مع 
حصوله على نحو 11 في املئة 

وقد انضم الى الداعني الجراء 
انتخابات جديدة. 

وخالل عهد مادورو، الوريث 
السياسي للرئيس اليساري 
الراحل هوغو تشافيز والذي 
تسلم املنصب عام 2013، انهار 

اقتصاد البلد املنتج للنفط. 
وأثار ارتفاع نسب التضخم 
والنقص فــي الــغــذاء والـــدواء 
ــاع معدالت  ــف ــى ارت إضــافــة إل
ــل شــبــكــات  ــط ــع اجلـــرميـــة وت
املياه والطاقة واملــواصــالت، 
اضــطــرابــات عنيفة وتسبب 
بوصول نسبة غير الراضني 

عن مادورو إلى 75 باملئة. 
ــــك مـــئـــات آالف  ودفـــــع ذل
الفنزوليني إلى مغادرة البالد 

خالل األعوام األخيرة. 

ووصــــــل مــــــــادورو )55 
عاما( الــذي كان سائق حافلة 
ـــى مــركــز  ــا نــقــابــيــا إل ــم ــي وزع
اقتراع مع زوجته سيسيليا  
فلوريس مرتديا قميصا أحمر 
الــلــون كتب عليه »تشافي« 
نسبة إلى سلفه هوغو تشافيز، 
وأعلن »صوتكم سيقرر: إما 
أوراق االقتراع أو الرصاص، 
إمــا بلدكم األم أو االستعمار، 
السالم أو العنف، واالستقالل 

أو التبعية«. 
ــت الــتــصــريــحــات  ــس ــك وع
إصــرار القائد االشتراكي على 
أن فنزويال هي ضحية »حرب 
اقتصادية« تشنها املعارضة 
احملافظة والــقــوى اخلارجية 
الساعية لإلطاحة به كالواليات 

املتحدة.
ولـــدى بــدء االقـــتـــراع، ندد 
وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو باالنتخابات »املزيفة«. 
وأفاد مراسلو وكالة فرانس 
برس من عدة مدن أن طوابير 
صغيرة مكونة في معظمها من 
ـــادورو تشكلت عند  أنــصــار م
بعض مراكز االقتراع في حني 

كانت أخرى فارغة تقريبا. 
واتهم فالكون ،وهو ضابط 
ســابــق فــي اجلــيــش يبلغ من 
ــل في  ــش ــا وف ــام الــعــمــر 56 ع
ــول عــلــى دعـــم حتالف  ــص احل
املعارضة الرئيسي، احلكومة 
ـــار الـــنـــاخـــبـــني عــلــى  ـــب ـــإج ب

املشاركة. 
وقـــال فــي مــؤمتــر صحافي 

عقد قبل اإلعــالن عن النتيجة 
الرسمية ان طعنه بشرعية 
االنتخابات سببه االساسي 
اقامة احلــزب احلاكم »نقاطا 
حــمــراء« هــي عــبــارة عــن خيم 
حــمــراء الــلــون نــصــبــت امــام 
مراكز االقتراع لتسجيل اسماء 
املقترعني بهدف منحهم مكافآت 

مقابل اإلدالء بأصواتهم.
وأكـــد مــحــافــظ واليـــة الرا 
كذلك أن مراكز االقتراع بقيت 
مفتوحة حتى بعد انتهاء مدة 
التصويت وأن مراقبيه طردوا 

من بعضها. 
وخرج مئات الفنزوليني إلى 
الشوارع في عدد من عواصم 
دول أميركا الالتينية بينها 
ــرس  ــوس اي ــن ــوي بــوغــوتــا وب

وليما إلــى جــانــب العاصمة 
ــد للتنديد  ــدري االســبــانــيــة م

بعملية التصويت. 
ــر  ــب ــن الـــتـــظـــاهـــرة األك ــك ل
خرجت في سانتياغو عاصمة 
تشيلي حيث تظاهر أكثر من 
ألف شخص ضد االنتخابات. 
ــف  ــت تــشــيــلــي 73 أل ــح ــن وم
تــأشــيــرة دخـــول للفنزوليني 
الــفــاريــن مـــن الـــبـــالد الــعــام 

املاضي. 
ورفضت احلكومة التشيلية 
النتيجة الــتــي اعــتــبــرت أنها 
»تفتقد للشرعية وال تستوفي 
حتى احلد األدنى من الشروط 
الضرورية العتبارها انتخابات 
دميوقراطية وشفافة بناء على 

املعايير الدولية«. 

مادورو يفوز بوالية رئاسية ثانية

وسط اتهامات بعدم شرعية االنتخابات

مادورو يفوز بوالية رئاسية ثانية في فنزويال
تفجيرات متزامنة تهز جنوب تايلند

فجر متمردون إسالميون اكثر من 20 قنبلة مصنعة منزليا في مناطق جنوب تايالند، 
بحسب ما أفاد اجليش االثنني، في ليلة من العنف تقوض مزاعم املجلس العسكري احلاكم 

بحدوث تقدم في محادثات السالم مع املتمردين. 
وتعاني مقاطعات جنوب اململكة احلدودية التي تسكنها غالبية من البوذيني من قتال 
مستمر منذ 14 عاما بني مسلحي اتنية املالي واحلكومة التايالندية أدى الى مقتل نحو 

سبعة االف شخص. 
واالحد شن مسلحون يشتبه انهم متمردون أكبر هجوم خالل االشهر االخيرة استهدف 

14 جهاز صراف آلي وأعمدة كهرباء وغيرها من االهداف العامة واملواقع االمنية. 
ولم تسفر التفجيرات التي وقعت في اربع مقاطعات محاذية ملاليزيا يسكنها مسلمون، 
عن سقوط قتلى اال انها شكلت حتديا جلهود املجلس العسكري احلاكم للتفاوض على 

السالم. 
وقال املتحدث باسم اجليش الكولونيل براموت بروم-ان ان املسلحني »يبحثون دائما عن 

طرق خللق الفوضى واالزعاج .. وهذه املرة ضربوا اهدافا سهلة«. 
وتنتشر الهجمات خالل شهر رمضان الذي بدأ االسبوع املاضي. 

وقال براموت ان اعمال العنف لن تؤثر على احملادثات التي يجريها املجلس العسكري مع 
مجموعة تقول انها متثل املتمردين. 

وصــرح اجليش مؤخرا ان اجلانبني حققا تقدما في حتديد »منطقة آمنة« في احدى 
املقاطعات املضطربة. اال ان احملللني يشككون في مدى نفوذ املشاركني في احلــوار على 
املقاتلني في امليدان. ومن غير الواضح ما اذا كان تغيير القيادة السياسية في ماليزيا في وقت 

سابق من هذا الشهر ستؤثر على املفاوضات التي تقوم كوالملبور بتسهيلها. 
وكانت تايالند ضمت جنوب البالد قبل اكثر من مئة عام. وشهدت تلك املناطق املختلفة 

ثقافيا عن باقي البالد موجات من العنف االنفصالي. 

إث���ر  م���ال���ي  ف����ي  م���دن���ي���ا   12 م��ق��ت��ل 
هجوم استهدف اجليش

قتل 12 مدنيا على االقل في سوق جتارية في شمال مالي قرب احلدود مع بوركينا فاسو 
في ظروف ال تزال غامضة ويعتقد ان اجليش ضالع فيها إذ انها اعقبت تعرض احد جنوده 

الطالق نار اثناء وجوده في السوق، كما افادت مصادر عسكرية االحد.
وقــال مصدر عسكري في القوة املشتركة ملجموعة الــدول اخلمس في الساحل )مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد( لوكالة فرانس برس إن احلــادث وقع في 
سوق جتارية في منطقة بوليكيسي القريبة من احلدود الشمالية ملالي مع بوركينا فاسو 
وإن »اجلنود املاليني العاملني حتت قيادة قوة مجموعة اخلمس في الساحل هم محور 
هذه القضية«. وأضاف إن »احد هؤالء اجلنود تعرض الطالق نار من قبل مسلح في سوق 
جتارية في منطقة بوليكيسي. بعدها وفي ظروف لم تتضح بعد، ُقتل 12 مدنيا على االقل 

في املكان«، مشيرا الى ان االتصاالت بني باماكو وهذه املنطقة صعبة في الوقت الراهن.
من جهته قال مصدر عسكري مالي لفرانس برس »هذا صحيح، لقد افيد عن مقتل 12 

مدنيا على االقل، ولكن التحقيق هو من سيكشف مالبسات كل ما جرى«.
واضاف املصدر »من الصعب االتصال هاتفيا باملنطقة. يجب اجراء حتقيق ملعرفة كيف 
قتل املدنيون ومن اطلق النار على اجلندي«، رافضا احلديث في الوقت الراهن عن »هفوة« 

ارتكبها اجليش املالي واسفرت عن مقتل املدنيني.
وغالبا ما يتهم اجليش املالي بارتكاب اخطاء تودي بحياة مدنيني ابرياء او باللجوء الى 

اعتقاالت تعسفية واحيانا بتنفيذ عمليات اعدام ميدانية في اطار حربه على اجلهاديني.
وبحسب املصدر العسكري املالي فإنه »بحسب افادات شاهدي عيان فإن مسلحا اطلق 
النار على عسكري مالي مما ادى الصابته بجروح نقل على اثرها الى املستشفى حيث كان 

ليل السبت ال يزال بني احلياة واملوت«.
واتصلت فرانس برس عصر االحد بوزير الدفاع املالي تيينان كوليبالي الستيضاحه 

مالبسات ما جرى لكن الوزير لم يعلّق على املسألة.


