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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 ! مبيدون وقتلة مخدرات وتجار فاسدون كينيا حكام
 !فكيف سيأتي الخالص على أيديهم؟

 "مترجم"

 الخارجية ووزارة نيروبي في كيةيراألم السفارة بين سرية دبلوماسية برقيةعن  مؤخرا' ويكيليكس' موقع كشف
 ضباط وأّن الفساد أركان هم كينيا في البارزين السياسيين ّنأ اكيني لدى المتحدة الواليات سفير قال فيها ،األمريكية

وذكرت  إجرامية، ألغراض ويستغلون مناصبهم لمخدراتلالدولية  ةجارالت في نمشاركو الرئيسيين ةالحكوم
 دون تحول التي العقبات أكبر من اهم أودينغا رايال الوزراء ورئيس كيباكي الرئيس أّن أيضا التسريبات

 العام المدعي اوكامبو، مورينو لويس أعلن ومن ثم األنانية، الخاصة مصالحهمب ّن ذلك يضرث إحي' اإلصالح'
 عمليات أعقاب في اإلنسانية ضد ن في جرائممتورطي أشخاص 6 مقاضاة يعتزم هّنأ الدولية، الجنائية للمحكمة

 في نرئيسيي نعبيال منهم خمسة ،2007 ديسمبر/كانون األولانتخابات  فشل بعد اندلعت التي الجماعية القتل
 من أبرياء بأنهم وادعوا ،االدعاءات هذه كل دحضوا علنا، حيث ووزرائهم أودينجاو كيباكي ردثم جاء ! الحكومة

 هأّن لو كماوأظهروه  ،الجديد الدستور تمرير طريق نع اإلصالح برنامجل قيادتهمب يفخرون هموأّن االتهامات، كل
 !كينيا في للشعب خالصمشاريع ال أعظم كان

 مع نبدأ أثيرت التي المحددة المسائل نناقش أن وقبل الحقيقي، الخالص يكمن أين يعرفوا أن البالد أهل على يجب
 .األخبار عناوينعلى  حاليا هيمنت التي دبلوماسيةال برقيةبال يتعلق فيما مةمه نقاط ثالث

 جميع تستخدم هاوأّن طبيعتها في استعمارية تزال ال الغربية الدول أّن وضوحهذه التسريبات بكل  تبين :أوال
 على ،اإلستراتيجية مصالحها على للحفاظ وذلك ،بالدنا على بالتجسس للقيام السفارات ذلك في بما مؤسساتها

 !طويل وقت منذ االستقالل حققنا ناأنب التضليل الذي طالما روجوا له من الرغم

 الذين لقادةل الخبيثة الحقيقية الطبيعةن المواطنو يدرك طويلة فترة منذ منذف ،سرا تلك التسريبات تكشفلم : ثانيا
 !يةبشر عباءات تحت خفيةتم شياطين إال نالسياسيو وما ،األشرار الفاسدون فهم األمور، زمام يتقلدون

 نفسها بيةالغر األمم أّنبالرغم من  ،حكمهم لدعم الغرب على يعتمدون ،حكام عمالء وهم أغبياء سياسيونال: ثالثا
 طويل زمن منذو العادي اإلنسان فإّن أخرى، ناحية منو ،العلن في لهم الدعم تقديمب وتتظاهر الخفاءفي  تغدر بهم

 .ومصر تونس في حدث كما عليهم وشيكة شعبية ثورة ، وهم يخشون من اندالعقادةال في الشر دركي

 هابأّن تتظاهر حديثا نالمعّي مديرها بإدارة) KACC( يةالكين الفساد مكافحة لجنةب فما تسمى الفساد، قضية من بدءاو
 للفساد األساسية الركائز أّن حقيقة تتجاهل هاأّن هو الواقع فإّن ذلك ومع ،الوزارات جميع في الفساد على تقضي

 الفساد فضائحف! اللجنة هذه ومديرو تدعمهم، التيو ارالكب الرأسماليين األعمال رجال من الفساد شبكات هي
 أّنمع  ،لم يتم المساس بهمولذلك من كبار القادة هم المتورطون فيها  ليسينج، انجلو غولدنبرغ، مثل من ضخمةال

وكم  ؟العامة األموال نهبواوضعوا في السجن ألنهم  الذين الوزراء عدد كمف! الحلول بأنصاف رحواص البعض
 بسبب سجنال في بارزال ألعمالا رجل هو منو ؟العامة األراضي على االستيالء بعد السجن في وضع انائب

 !طبعا أحد ال التعليم؟ أموال فضيحة أو الذرة فضيحة
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 ّنومع ذلك فإ الفساد لمكافحة لجنة بعد لجنة تشكيل تم قدف اآلن، الكاذب ولغاية استقاللها على كينيامنذ حصول 
 ليست اللجان هذه أّن حقيقة ثبتي ، مماالنهار وضح في ةالعام األموال من المليارات يوم كل يسرقون "القادة"

 .النوم في الجمهور ، القصد منها إغراقوهم سوى

 على' ةالتجار' هذه من ألثرياءمن اأصبحوا  القادة من العديد أّن هو الواقع فإّن المخدرات،ب للتعامل بالنسبة أما
 النفط بيع بعد العالم في ربحةم تجارة أكبر ثالث هي هذه التجارة أّنب فقد كشفت بعض الدراسات ،العالم مستوى

 .والسالح

 مؤسسات من العديد في الكبار الحكومة موظفي مشاركة تطلبت متطورةال هذه الجرائم ّنفإ الحال، وبطبيعة
 يتم لماذا يفسر هذاو ،الخ ...طيرانوال يةوالبحر الوطنية والمخابرات الشرطة مثل عاٍل مستوى على ،الدولة
 كبيرةال سمكةترك الُت بينما' المخدرات مكافحة حمالت' ـب يسمى ما في والمستهلكين ينالمتجول الباعةعلى  القبض

 الحالي النظام نم أحد يتوقع أال يجب لذا .البالد في الشباب تدميروهو ما يساهم في  ،ملياراتال بجمع معروفةال
وفي . الوقت من لفترة الناس لخداع ةاالعتقاالت التجميلي باستثناء الرئيسيين المخدرات تجارمن  أي اعتقال فاسدال

 اتتصرفال ، فمثل هذه'اإلرهاب'اسمها  كاذبة 'شبهة' على المسلمين وترحيل وتعذيب اعتقال يتمالمقابل نرى كيف 
 أنفسهم ضباطال أّن من الرغم على. المتحدة الواليات السترضاء الحكومة لسعي الفور على األمن رجال يقوم بها

 من سوأواأل! دالبال لىمن وإ المخدراتب لةالمحم الحاويات يقف وراء تصدير واستيراد منب ون عدم معرفتهمعّدي
 وتذهب بالرصاص يتم قتلهم المخدرات تجارة في التحقيقفي  التعاون يرفضون الذين األمن ضباط ّنفإ ذلك،

 على كافيًا دليًال هذا يسأل ،"الشرفاء النواب" تجارة جلوكل ذلك من أ ،أدراج الرياح وفاتهم في سبب تحقيقاتال
 التحدث يدعي الذي المتحدة الواليات لسفير بالنسبة أما! ؟يرةالشر التجارة هذه دعمت الحكومة في ةبارز دياأي أّن

 لمخدراتل العالم في األول المستهلك هي المتحدة الواليات أّنب يعلم ال هو حقا فهل المخدرات، ضد وبحزم علنا
 من بدال ألفغانستان، كييراألم لجيشل الغاشم االحتالل وكذلك فهي خالل التجارة؟ هذه منع في حكومته وقد فشلت

! طالبان؟ حكم ما كان عليه الحال إبان مع بالمقارنة ه،في التجارة ازدادت قدف المخدرات، إنتاج على الخناق تضييق
 الثناء على ًاحريص مسلم بقائد يسمى ما نرى أن هو ألخطرا الخطأ لكنو هذا؟ يرى ال سوساجال السفير هذا لهف

 الحملة نفسها األمريكية الحكومةبينما تقود  المتحدة، الواليات حكومة مساعدة إلى علنا ويسعىجاسوس ال هذا على
 !كينيا في المخدرات خطر مكافحةب فهل ستكترث اإلسالم، ضد العالميةو والقذرة الشرسة الصليبية

 َال آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :وهو القائل أولياًء ناأعدائ اتخاذ علينا حرمقد  وتعالى حانهسب اهللا أّنأيها القائد  تذكرت أولم
 َبُرَأْك ُصُدوُرُهْم ُتْخِفي َوَما َأْفَواِهِهْم ِمْن اْلَبْغَضاء َبَدِت َقْد َعِنتُّْم َما َودُّوْا َخَباًال َيْأُلوَنُكْم َال ُدوِنُكْم مِّن ِبَطاَنًة َتتَِّخُذوْا

 متعددة الديمقراطية تسويق تعمل علىهي ف الغربية الدول عليها تهيمنوالتي  الدولية، اتيالجنا محكمةل بالنسبة أما
 الجماعي القتلب تسببت 2007 التي جرت في الديمقراطية االنتخابات أّن الواقع ولكن ننا،البلد صكمخل األحزاب
 مجرميشرور  ترى ال المحكمةف ؛'اءعور' هي الدولية اتيالجنا محكمة ّنفإ ذلك على وعالوة ،البالد وتدمير
 وأفغانستان، العراق في من البشر اآلالف لمئات القتل عمليات ارتكبوا الذين الكبرى الغربيةمن البلدان  الحرب

 يتم بل ة،والعدال الحقيقة خدمت أن يمكن ال المحكمة هذهف! بنظرها العالم سادة هم ألنهم تحاسبهم ال المحكمة ّنفإ
 من كينيا في السياسيين جميع أّن الواضح فمن ذلك ومع ،الغربية االستعمارية السياسات لفرض كسالح استخدامها

 فلماذا ال تقوم ،2007 عام انتخابات بعد وقعت التي القتل وأعمال الفوضىون بمرتبط أدناه إلىالهرم  أعلى
 ؟نريريالش الساسة هؤالء معاقبةب الدولية اتيالجنا محكمة



 
3 

 السياسيين نفسف سراب، هّنأ تبين وبالفعل ،صدوره منذ فقط أشهر بضعة مرت دفق جديد،ال لدستورل بالنسبة أما
 الماليين، هددت والمجاعة ه،انتهاك على خجل ودون علنا اآلنيقومون  عليه والحفاظ حمايته على أقسموا الذين

 ومع ،حدود بال امازال مستشري والفساد الحكومة، هذه عليها تقوم التي الدعائم هم المخدرات عصابات زعماءو
 إلى أساسا ذلك ويرجع! اليوم حتى ضحيةال هو ، بل ما زال المواطنالمواطن ساعدي أن يمكن ال الدستور ّنفإ ذلك

من عند خالق البشر،  عادل دستورل بحاجة اإلنسانية أّن حين في اإلنسان، صنع من هو الدستور هذا أّن حقيقة
 والسياسيين االستعماري الرأسمالي والفكرالتجريبي  الدستور هذا محل يحل أن هو الصحيح الحل فإّن اليبالتو

 .دستور رب العالميناألشرار 

 :كينيا أهل يا

 ركائز من همالذين  ذكرت الستة الدولية اتيالجنا محكمة أّن واتر ألم الواقع؟ هذا لىع كمأعين بعد وافتحت لمأ
 لدفع العامة األموال باستخدام تسيء معاملتكم الحكومة تزال وال العام، المال جمعوا الذين الفاسد، من النظام

ِإَذا َلْم «لقد صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال  الدولية، اتيالجنا محكمة في القانونية المصاريف
 عام النتخابيةا مشاريعهمل يخططون بالفعل اسةالس هؤالء ّنفإ أسوأ، األمور لجعلو ،»َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت

 كل ، بعدأخرى مرة البالد في األهلية الحرب على ضيتحرال شأنها من التي القبلية التحالفات طريق عن 2012
 سيظلون فإنهمهم تحالفاتو همأحزابو أسماؤهم ترتغي مهما ن،السياسيي هؤالء ّنأب لكم يثبت أن يجبه ّنفإ هذا

 غاياتهم تحقيق جلمن أ جميعال رقتحا ولو يهتمون ال هموأّن ،بينكم الكراهية على يحرضون الذين الشياطين
 .األنانية

طينة واحدة، من  جميعا السياسيين إّن ،الديمقراطية السياسة في والكذب اتالمغالط وادركلت الوقت حان لقد نعم،
 تختلف عندما وينفّضون مصالحهم حدتّت عندما فهم يتحالفون ن،دائمو أعداء أو ندائمو أصدقاءفليس لهم 
 غير نفسه الغرب فإّن ذلك ومع ،الغربيين وهم عمالء عندهم أسيادهم من فاسدة عقيدة يعتقدون فهم ،مصالحهم

 !ضعف الطالب والمطلوبف ،الرأسمالي الفكر نفس باستخدام والسياسية االقتصادية األزمات حل على قادر

 الخالصطريق و الحياة نشئو لجميع حلول وعنده اإلسالمي الفكر مليح أفريقيا شرقفي  حزب التحرير إن
! األشرار والسياسيين ،المدمر والفساد خطيرة،ال والقبلية ،المستعصية الفقر مشاكل حل على قادر وهو ،الحقيقي
 يديولوجيةاإل قبلوا على، لتنوالمستعمري للغرب ألعمىا تقليدال من أنفسكم وارلتحر حان قد الوقت فإّن وبالتالي

 .أحوالكمم، فهو الحكيم العليم بكم وبما يصلح خالقكارتضاها لكم  التي

ُيوِقُنوَن لَِّقْوٍم ُحْكمًا الّلِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َيْبُغوَن اْلَجاِهِليَِّة َأَفُحْكَم 
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