
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 كينيا يف الرائسية االنتخاابت

 االنتخاابت نتائج على العليا احملكمة أمام رمسيا   طعنا   "22/8/2022": االثنني اودينقا الكينية املعارضة زعيم )قدم: السؤال
 أوراق اليوم صباح سلم اودينقا أن بريس اسوشيتد وكالة ذكرتو  واليته املنتهية الرئيس انئب وروت ويليام منافسه فيها فاز اليت الرائسية

 قد وكان .األانضول( وكالة ،22/08/2022... القانون حسب يوما 14 خالل الرد عليها يتوجب اليت العليا احملكمة إىل االعرتاض
 يوم كينيا يف جرت يتال الرائسية االنتخاابت يف ضئيل بفارق أودينغا خصمه على روتو وليام فوز عن 15/8/2022 يوم أعلن

 ودينغاأ املعارضة زعيم خلصمه ومؤيدا روتو، وليام لنائبه معارضا كينياات السابق الرئيس بدا االنتخابية احلملة هذه ويف... 9/8/2022
 انئبه فوز نيؤم    حىت روتو لنائبه ومعارض أودينغا خلصمه مؤيد أنه ليظهر كينياات من لعبة هذه كانت فهل. بينهما املصاحلة جرت بعدما
 هناك صراع بينها وبني بريطانيا؟ وهل ؟كينيا جتاه أمريكا حتركات سر وما خصمه؟ ضد

 ت أعاله نستعرض األمور التالية:التساؤال على اجلواب لتوضيح: اجلواب

 واقتصادية، اسرتاتيجية أمهية ذات إسالمية منطقة تعترب اليت األفريقي القرن منطقة من ا  جزء ابعتبارها هو بكينيا اهتمامنا إن -1
. الربيطاين االستعمار نري حتت وقع فأكثرها بعضب عضهاب مرتبطة بلدان وهي ابإلسالم، حتكم وكانت املسلمني من املنطقة أهل فأكثرية
 كينيا نيل ورغم. عشر التاسع القرن هناية الربيطاين االستعمار حكم حتت وقعت أن إىل املسلم زجنبار بسلطان مرتبطة كينيا وكانت

 اتبعون عمالء حكمها على فتعاقب العمالء، بواسطة لربيطانيا اتبعيتها تظهر حيث شكلي، أنه إال 1963 عام هناية منذ االستقالل
 حىت كيباكي مواي إىل ،2002 عام حىت موي رابأ دانيال إىل 1978 عام حىت الشكلي االستقالل منذ كينياات جومو من لربيطانيا

. 2017 عام انتخاابت يف أخرى مرة وفاز. كينياات جومو األول الرئيس ابن كينياات أوهورتو إىل األمر صلو  أن إىل ،2013 عام
 عميال كان إذا إال أحدا ميك  نون ال الذين العمالء احلكام أيدي وعلى األبناء إىل ابءاآل من بصرية عني على العمالء صنعت فربيطانيا

 ...نفسه للمستعمر مووالئه اتبعيتهم جنس ومن شاكلتهم على

 بدأت وهلذا البلد، يف الثالثة القبيلة قبيلته تعترب الذي ودينغاأ وخاصة املعارضة، من عمالء كسب من أمريكا متكنت لقد -2
 القبلي فاالنتماء عموما، قبيلتها أتباع من أتييدها وتنال قبلية، تعترب وأحزاهبا. قبليا طابعا أيخذ سياسيا استعماراي صراعا البالد تشهد

 ووليام. القبيلة البن تعصبا نتائجها على احتجاجا الدماء فيها سالت انتخاابت فيها جرت فكلما. الواحد احلزب أعضاء بني الرابط هو
 دانيال السابق الرئيس إليها ينتمي اليت الكالينجني قبائل إىل ينتمي األخرية االنتخاابت يف فوزه عن أعلن الذي اجلديد الرئيس روتو

 .1992 عام منذ حزبه إىل انتمى حيث السابق الرئيس هذا يد على تتلمذ أبنه روتو ويتفاخر موي، ابر أ
 أصوات من %48,8 على أودينغا حصل بينما %50,5 على حصل حيث ضئيل هبامش روتو بفوز الرمسية النتائج عن أعلن -3
 الرحلة قطعنا "لقد :تشيبوكايت وافوال لالنتخاابت املفوضية رئيس لقاف العليا، االنتخاابت جلنة يف انقساما هناك أن ويالحظ. الناخبني

 "ال تشرييرا جولياان انئبته قالت بينما سهلة" رحلة تكن ومل مصداقية، ذات ونزيهة حرة انتخاابت على الكينيني حصول تضمن اليت
 سي يب )يب العامة" االنتخاابت من األخرية رحلةامل هلذه الشفافة غري الطبيعة بسبب عنها اإلعالن سيتم اليت النتائج تبين ميكننا

. التزوير حبصول الشكوك يثري ام النتائج هبذه االعرتاف نفسها االنتخابية للجنة السبعة األعضاء من أربعة رفض وقد. (15/8/2022



 النتائج حتفظات ودون اتما رفضا نرفض أننا أكرر أود الشك، لتجنب": ودينغاأ وقال. النتائج على حتتج مظاهرات خرجت قدو 
. العليا احملكمة أمام رمسيا ابلطعن العليا احملكمة إىل تقدم وقد (16/8/2022 )األانضول تشيبوكايت" السيد أمس أعلنها اليت الرائسية
 اليت العليا احملكمة إىل االعرتاض أوراق (22/8/2022 )يوم اليوم صباح سلم أودينغا" أن األمريكية برس أسوشييتد الةوك فذكرت
 القانون، حسب يوما 60 خالل االنتخاابت فستعاد الطعن احملكمة قبلت وإذا. القانون" حسب يوما 14 خالل الرد عليها يتوجب

 حتصل ال وحىت منقسمة، االنتخاابت جلنة وألن الطرفني بني جدا ضئيل الفارق ألن املعارضة إسكات يتم حىت مستبعد غري وهذا
 يتم أو ذلك عن اإلعالن مت إذا اإلعادة جولة كسب يف األمل املعارضة لدى فتجعل ها،ابعق مدحت ال واضطراابت عنف أعمال

 وزراء بعد استحداثها مرة أخرى!ال رائسة ودينغاأل عطىت   أبن الطرفني بني تصاحلية صيغة على االتفاق
 أمريكية املعارضة هذه تكون عندما كينيا يف وخاصة ختسرها، عندما االنتخاابت تزوير تد عي املعارضة فإن معتاد، هو فكما -4
 أبية الفوز يريد فريق كل ألن. األمريكان عمالء عليها يسيطر أخرى بالد يف العكس حيدث وكذلك اإلجنليز، عمالء من فيها والفائز
 فبدأت ت،االنتخااب كسب طرف كل اد عى أن 2007 عام انتخاابت يف حصل وقد. احلكم يف يكون عندما نفوذه ويستخدم طريقة

 اهلجمات بسبب سكناهم مناطق من اآلالف مئات وشرد شخص 1200 حنو وقتل الدماء فسالت الصراع طريف بني االشتباكات
 وبقي الوزراء رئيس منصب ودينغاأ إبعطاء فخا فنصب املعارضة، لوقف دورا لعب اإلجنليزي الدهاء فإن احلال هذه يف ولكن. القبلية

 يف فوزه عن أعلن الذي كينياات ولكن. الوزراء رئيس صالحيات ممارسة يف عراقيل ووضع الصالحيات، كافة هبيد للدولة، رئيسا كيباكي
 وطالبت التزوير املعارضة اد عت أن حدث 2017 انتخاابت ويف. ابلسلطة ليتفرد الوزراء رئيس منصب وألغى قام 2013 انتخاابت

 وانئبه كينياات فوز عن وأعلن املعارضة وقاطعتها 2017 كتوبرأ/األول تشرين يف ابتاالنتخا فأعيدت االنتخاابت إبعادة العليا احملكمة
 نتائج وقبول اهلدوء إىل ودعا! كينية أصول من ابعتباره األمر يف تدخل أوابما ابراك السابق األمريكي الرئيس أن العلم مع. روتو وليام

 الدولة، يف متحكمني زالوا ما ألهنم أخرى، مرة اإلجنليز عمالء فيها يفوز فسوف االنتخاابت جرت لو أنه يعرف كان ألنه االنتخاابت،
 حىت الضغوطات وميارس كينيا يف أمريكا نفوذ يعزز وبذلك أقوى عليهم أتثريه يصبح حىت كينيا حكام على منَّة له كونت أن أراد وهلذا

 يف املهدد نفوذها على حتافظ حىت مرة كل يف تراوغ ئهابعمال بريطانيا ولكن. احلكم إىل الوصول من املستقبل يف عمالؤها يتمكن
 ودينغا وجعلت عميلها روتو يفوز.أ أمريكا عميل يواد   كأنه كينياات عميلها فتحايل كينيا،

 أربع سابقا نفسه رشح وقد. فيها وخيسر وخيوضها الرائسية لالنتخاابت ترشحه عن ودينغاأ رايال يعلن اليت اخلامسة املرة إهنا -5
. الفوز من ميكنوه مل كينيا يف السياسية الساحة على املسيطرين جنليزإلا عمالء ولكن 2017و 2013و 2007و 1997 عام راتم

 وصاحل ودينغاأ قام وقد. الدستور على بناء اثلثة لوالية الرتشح ميكنه وال نالرائسيتا فرتاته انتهت اليت كينياات أوهورو خيلف أن أيمل وكان
 رئيسا نفسه وإعالن كينياات بفوز اعرتافه وعدم أنصارمها بني الدامية الصدامات من أشهر بعد 2018 آذار 9 يف صافحه بعدما كينياات
 من به "يتمتع ملا كينياات على أودينغا أثىن وقد. كينياات برائسة واالعرتاف بينهما االنقسامات هناية عن أعلنا املصافحة وهبذه لكينيا
 ودينغاأ خيلف أن على ينص اتفاق صفقة إىل توصال قد أهنما البعض وظن. املصافحة" إىل أدى الذي حلوارا بدء يف ابلوطنية شعور

 لعب لقد. حلساهبم سخروها بل املصاحلة، هبذه ينخدعوا مل اإلجنليز وعمالء كينياات ولكن! اإلجنليز لعمالة حتول أودينغا أن أو كينياات
 فرد توليه" ينبغي وال البالد يف منصب أرفع تويل يستحق ال روتو "إن قائال أودينغا يؤيد أنه أظهر أبن االنتخابية احلملة أثناء لعبة كينياات

 (16/8/2022رئيس دمية" )يب سي سي  يف يرغب ألنه أودينغا خيلفه أن يريد كنياات إن": قائال روتو

 حزب احلاكم احلزب حزهبما توسع مث ومن .2012 عام اتفقا عندما كينياات حزب مع اندمج روتو حزب أن املعلوم ومن -6
 عام سياسيا حتالفا كان بعدما كينياات وترأسه 2017 عام انتخاابت ليخوض 8/9/2016 يف حزاب 11 اندماج من ليتشكل اليوبيل

 السابق الرئيس لعريقا اإلجنليز عميل مؤيدي من وكان الفرتتني، يف له وانئبا حليفا كان وروتو. االنتخابية محلته يف كينياات لدعم 2013



 كوزير وزارية مناصب شغل وقد. حكومية مناصب يف برتفيعه وبدأ رضاه فنال أتييده، أجل من الشباب حيشد وكان موي رابأ دانيال
 ابرأهتم وقد 2008و 2007 عامي جرائم رتكاباب كينياات مع الدولية اجلنائية واهتمته. العايل التعليم ووزير الزراعة ووزير الداخلية
 فوزمها ويعلنا 2017 عام انتخاابت معا ليخوضا 2016 عام روتو وبرأت 2014 عام كينياات فربأت أورواب، فيها تتحكم اليت احملكمة

 به ويستبدل السهولة هبذه عنه ىنستغسي   أنه يظن فال العريقني اإلجنليز عمالء من روتو فإن وهلذا. له انئبا وروتو رئيسا كينياات فيها،
 !جنليزإلا دهاء من مدبرة خديعة كونت أن إال االتفاق ذلك وفق أمريكا عميل ودينغاأ

 الزايرة هدف أن عن وأعلن ونسونج وزرائها رئيس مع واجتمع 29/7/2021-26 يومي بني ما لربيطانيا بزايرة كينياات قام -7
 االتفاقية أن عن وأعلن. سنوات مخس ملدة جديدة دفاعي تعاون اتفاقية الطرفان ووقع وبريطانيا" كينيا بني االسرتاتيجية الشراكة تعزيز"

 تفعل ومل. الربيطانية( سي يب )يب أفريقيا" شرق يف املشرتكة األمنية التحدايت مواجهة يف البلدين بني التعاون وتقوية تعزيز إىل" هتدف
 ذلك تفعل مل هلا، كينياات زايرة عند الفساد وقضااي اإلنسان حقوق وقضااي ابندورا واثئق موضوع وأاثرت أمريكا فعلت كما بريطانيا
 العاصمة نريويب من قريبة إحدامها البلدين، بني اتفاقية مبوجب كينيا يف عسكريتني قاعدتني لربيطانيا أن علما! هلا واتبعيته والئه بسبب

 النفوذ، هذا حلماية أخرى مناطق إىل هامن والتحرك الربيطاين النفوذ لصاحل كينيا يف احلكم استقرار يف املساعدة ومهمتها الكينية،
 القوات وتتدرب. صحراوية وشبه صحراوية مناطق يف لتحارب تعد اليت الربيطانية القوات تدريب ومهمتها كينيا مشال يف واألخرى
 حرب لةحا حتاكي حية وذخرية أبسلحة بلده يف الربيطاين اجليش يستخدمه ما أضعاف أربعة تساوي أراض مساحة يف الربيطانية

 تويل وهلذا. بكينيا القاعدة هذه يف تدربت قد كانت أفغانستان يف قاتلت اليت الربيطانية القوات أن إعالمية تقارير ذكرت وقد. حقيقية
 .هناك من تصفيتها على تعمل حيث اإلجنليزية، القواعد هذه لوجود لكينيا أخرى أمهية أمريكا

 مع املصاحلة وأتكيد معهم التودد إلظهار أمريكا إىل زايرة يرتب أن منه طلبوا قد هلم كينياات زايرة خالل بريطانيا أن ويبدو -8
 تلك كانت وهكذا أمريكا، لزايرة التخطيط كان ولذلك القادمة، لالنتخاابت )تشويش( أبعمال مستقبال   أمريكا تقوم ال حىت نغايدو أ

 وهو 14/10/2021 يوم كينياات أوهورو الكيين الرئيس ابيدن األمريكي سالرئي واستقبل لربيطانيا، زايرته من شهرين حنو بعد الزايرة
 لعالقاتا سيناقشان الرئيسني أن ساكي جني األبيض البيت ابسم املتحدثة ذكرت وقد. األمريكي الرئيس يستقبله أفريقي رئيس أول

 التحقيق ابندورا" "واثئق يف كينياات اسم ورد وقد والدولية" ليةاحمل املالية األنظمة يف واحملاسبة الشفافية إىل احلاجة" وكذلك الصلبة الثنائية
 مع سري بشكل ميلك الفساد حماربة على عزمه يؤكد الذي كينياات أن فيه وجاء االستقصائيني للصحافيني الدويل االحتاد أجراه الذي
 هذه على وردا. دوالر مليون بثالثني تهاقيم تقدر أسهما متلك إحداها أوفشور شركة 11 من مؤلفة شبكة عائلته من أفراد ستة

 نلتقي لن أننا يعين ال وهذا. الدويل املايل النظام يف )ابلتجاوزات( ابلتفاواتت ندد لطاملا الرئيس إن" قائلة ساكي أضافت املعلومات
 الرئيسي اهلدف سيكون وهذا كينيا مع عليها العمل يف مصلحة لدينا اليت املواضيع من عدد هناك. معهم خنتلف الذين األشخاص
 وتسريع قدما واألمن السلم ودفع اإلنسان وحقوق الدميقراطية عن الدفاع جهود سيناقشان الرئيسني وإن. الرئيسني( بني )لالجتماع

 حىت كينياات على الضغط أوراق استعمال أمريكا فحاولت. (14/10/2021 برس )فرانس املناخ" تغري مع والتعامل االقتصادي النمو
 على يغطي حىت نفاقا وإمنا جادا، يكن مل التأييد هذا ولكن ودينغا،أل مؤيد أنه فظهر بذلك قام وقد ودينغا،أ ملرشحها أتييده نيعل

 وقد... ذلك ملثل مبعارضتها أمريكا لوحت وقد اثلثة لوالية يرتشح أن الصعب من فكان به، والتشهري إباثرهتا أمريكا تقوم فال فضائحه
 استمرت والسنغال نيجرياي أيضا مشلت له أفريقية جولة ضمن لكينيا بزايرة 17/11/2021 يوم بلينكن أمريكا خارجية وزير قام

 القادة يتجاهل أفريقيا أحناء مجيع يف حيدث هذا وإن. شفافية أقل أصبحت احلكومات إن": النيجريية العاصمة يف وهو وقال. أسبوعا
 شخصيات واعتقال عليها، واحلفاظ السلطة لكسب االجتماعية املظامل ويستغلون ابت،االنتخا يؤجلون أو ويزورون الوالية، حدود

 .(21/11/2021 األوسط )الشرق بوحشية" )كوروان( الوابء قيود بفرض األمنية لألجهزة والسماح اإلعالم وسائل وقمع املعارضة
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 يدركون الذين العمالء بني احلزب يف داخلي ابتفاق كوذل لروتو، التأييد حشد على تعمل كينياات حزب قواعد كانت كذلك، واحلال
 .مبعارضته تظاهرهم رغم روتو بوافانتخ اللعبة

 أمريكا مواجهة يف ابلصني التقوي على تعمل والسنغال كينيا ومنها األورويب النفوذ حتت الواقعة األفريقية الدول من كثريا إن -9
 الصيين التعاون منتدى فاستضافت. الصني مع عالقاهتا تعزز الفرنسي النفوذ حتت قعةالوا فالسنغال. فيها النفوذ بسط على تعمل اليت

 دبلوماسية لدينا" سال اتل أيساات السنغال خارجية وزيرة وقالت 30/11/2021و 29 يومي بني ما دكار عاصمتها يف األفريقي
 مبختلف تعزيزه على فتعمل والفرنسي الربيطاين النفوذ مقابل حمدودا أفريقيا يف أمريكا نفوذ يبقى بينما "أحدا منها نستبعد ال سيادية

 عضو قام ومؤخرا. فريقياأ يف عمالئها لتحصني وفرنسا بريطانيا به تتقوى الذي االقتصادي الصيين النفوذ منافسة على وتعمل الوسائل
 ليست الصني إن": قال الذي كينياات الرئيس عم واجتمع ،6/1/2022 يوم لكينيا بزايرة يي وانغ الصيين اخلارجية ووزير الدولة جملس
 الدعم بدون لتتحقق تكن مل كينيا يف التنمية إجنازات وإن... الوثيق للتعاون تنموية شريكة أيضا ولكنها لكينيا خملصة صديقة فقط

 قال بينما املشرتكة" التنمية قيقلتح الصني مع املنفعة متبادل التعاون تعميق ملواصلة استعداد على كينيا وإن... الصني جانب من القوي
 وتسريع الذاتية التنمية قدرات تعزيز على ملساعدهتا كينيا مع الشامل التعاون تعزيز يف الصني "ترغب يي وانغ الصني خارجية وزير

 األفريقي" القرن يف ةالسلمي التنمية "مبادرة نغوا وقدم األطراف" ومتعددة الدولية الشؤون يف معها والتنسيق التضامن وتعزيز التصنيع
 نخواي)ش الصدد" هذا يف دور لعب على توافق كينيا وإن األفريقي القرن لدول امللحة احلاجات تليب "املبادرة كينياات وقال

 .املتنامية الصني قوة من احلد على تعمل كما أفريقيا يف األورويب النفوذ ضرب على تعمل اليت أمريكا يزعج كله وهذا. (6/1/2022
 احلاجة تدعو عندما وتوحدهم عمالئها، من السياسيني الالعبني وأغلب كينيا يف قواي زال ما الربيطاين النفوذ أن واخلالصة -10

 مع السلطة معهم تتقاسم مث ومن أمريكا وعمالء عمالئها بني االتفاق من بد ال كان فإذا. ذلك األمر يستدعي عندما تفرقهم كما
 روتو عميلها تثبيت من متكنت وإذا. الشأن هبذا اتفاقا ويعقدوا ابملصاحلة ليقوموا عمالئها إىل وتوعز تفعل فإهنا األمور بزمام إمساكها

 شاكلة على غري ال سلطة وطالب إشارهتا رهن فهم ذلك، بفعل عميلها إىل توعز ال فعندئذ املعارضة إسكات من ومتكنت احلكم يف
 يهمها وال كينيا، يف نفوذها تعزيز على وستعمل الساحة ترتك ال سوفف أمريكا وأما .بلد كل يف العمالء دأب وهذا. أمريكا عمالء
 أكانت سواء واألساليب، الوسائل مبختلف تعمل وهي األفريقية، البلدان من غريها ويف فيها واالضطراابت والفوضى الدماء إسالة

 األمين االستثمار مسمى حتت القطاعني هذين يف العمالء بكس على فتعمل والعسكري، األمين املستوى على أم سياسية أم اقتصادية
 يف فعلت كما التمردات ريتث أو مايل يف فعلت كما االنقالابت طبخ على تعمل مث ومن األمنية، والقوى اجليش تدريب يف واملساعدة

 .دييب إدريس فرنسا عميل لقتل التمرد دىوأ تشاد
 البالد هلذه أمل وال. وفرنسا وبريطانيا أمريكا بني وخاصة الدويل، للصراع ساحة مية،إسال بالد وأكثرها البالد، هذه تبقى وهكذا

 وقد. النبوة منهاج على اخلالفة بعودة إال ابلثروات، البالد أغىن من وهي متخلفة جيعلها الذي االستعماري الصراع هذا من تخلصاليف 
َهاجِ  َعَلى ة  ِخََلفَ  َتُكونُ  ثُم »: قائال بقيامهاملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول بشر ةِ  ِمن ْ  أخرجه أمحد. «الن ُّبُ وم

 ه1444 اخلري صفر أول
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