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ÁFRICA/EGITO – Prorrogada a abertura das seções; os coptas participam
em massa das eleições
Cairo (Agência Fides) - A comissão eleitoral egípcia decidiu prorrogar por um dia, a coleta dos votos para as
eleições presidenciais, inicialmente fixadas na segunda-feira 26 e terça-feira 27 de maio. A decisão da Comissão
Eleitoral visa incentivar a participação: na noite de terça-feira, de acordo com fontes do Departamento Nacional
Eleitoral, tinham votado somente 37% dos prováveis eleitores: um número bem abaixo dos 52% de egípcios com
direito de votar que foram às urnas em 2012 para eleger o Presidente Mohamed Morsi, então deposto.
Segundo informações convergentes evidenciadas pela mídia local de diferentes regiões do país, os cristãos coptas
estão participando maciçamente das eleições. De acordo com as mesmas fontes, consultadas pela Agência Fides, a
maioria deles apoia o ex-general Abdel Fattah al-Sisi, dado por todos os analistas como vencedor. Mas há também
coptas entre partidários do rival Hamdin Sabahi.
O Patriarca copta-ortodoxo Tawadros II e os bispos da Igreja copta foram às urnas já nas primeiras horas do dia
da votação. Também os responsáveis pela União Juvenil Maspero confirmam que a participação dos coptas nas
eleições é "sem precedentes". As áreas com maior concentração de população cristã são aquelas em que os
eleitores aceitam pacientemente de entrar na fila por um longo tempo para votar. Naguib Gabriel, líder da
Federação Egípcia de Direitos Humanos, confirmou a elevada participação dos coptas nas eleições presidenciais,
reiterando que os chefes das Igrejas não expressaram oficialmente a opção preferencial por um ou outro
candidato. Alguns jovens coptas aderiram ao boicote eleitoral proclamado pelas organizações juvenis que vêem na
vitória do ex-general al-Sisi uma normalização destinada a arquivar os pedidos de liberdade e democracia que
caracterizaram a primeira fase das revoltas contra o regime de Mubarak. (GV) (Agência Fides 28/5/214).
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