
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 !أفريقيا بشأن األخرية مريكيةاأل سياسةال يف جديد ال
 )مرتجم(

 جون ألقاه خطاب يف اجلديدة" األفريقية "االسرتاتيجيةـب ىعن ما يسم النقاب ترامب دوانلد إدارة كشفت
 هرييتيج مؤسسة مأما 2018 ديسمربكانون األول/  14 اخلميس يوم ي،مريكاأل القومي األمن مستشار بولتون،

(The Heritage Foundation) 1: أركان ةثالث ىعل املذكورة السياسة وترتكز. العاصمة واشنطن يف .
 املتطّرف اإلسالمي اإلرهاب هتديدات مواجهة. 2. املنطقة دول مجيع مع قتصاديةاال املتحدة الوالايت عالقات تعزيز

 لألمم التابعة السالم حفظ بعثات دعم بعدم أفريقيا يف السالم حفظ عملية دور تقييم إعادة. 3. العنيف والصراع
 .للمساءلة اخلاضعة وغري الناجحة وغري املثمرة غري املتحدة

 إىل ينظر البداية منذ الغربف. الغرب خمططات يف حامسا   دورا   تلعب فريقياأ أن السياسة هذه تؤكد، أخرى مرة
 االجتماعية ذلك يف مبا احلياة جماالت مجيع يف شعبها واستعباد هنبها يتم اليت االستعمارية هترعز م اأهن على أفريقيا

 .منه تنبثق اليت وأنظمته الفاسد العلماين الرأمسايل املبدأ تنفيذ خالل من والتعليمية والسياسية واالقتصادية
 املفرتضني هاأعدائ ضد 21 للقرن اقتصادية حراب أمريكا فيه بدأت الذي وقتال يف السياسة هذه إطالق يتم
 ما شعار على ترتكز اليت أمريكا مصاحل إن. همءوحلفا وروسيا والصني األورويب االحتاد يشملون الذين واحملليني
 العالقة طبيعة للسياسة الثالثة األركان تعكسو . احلرب هذه تقود اليت هي أخرى" مرة عظيمة اأمريك واجعلا" يسمى

 موادها تنشأ اليت الغربية، للمنتجات استهالكية سوق هي أفريقيا أن ومبا. هسيدو  اخلادم كعالقة  ا،أمريكو  فريقياأ بني
 اإلسالم على احلرب أما. أخرى دولة أي على الغرب تفضل جتارهتا فإن وابلتايل االستعمارية، املزرعة من األولية

 ومع. األخرى لألداين هتديد هو ابإلسالم دقيقال االلتزام أبن اجلماهري خلداع غربية مؤامرة جمرد فهي، الراديكايل
 املتطرف اإلسالمي (اإلرهاب) مكافحة غطاء حتت واملسلمني اإلسالم على للهجوم احلقيقي الغرض فإن ذلك،
  يف تسبب يذال الفاشلو  لطابال العلماين الرأمسايل مبدألل بديل كمبدأ  اإلسالم يف التشكيك هو ،العنيف والنزاع

 مغالطة جمرد فهي، السالم" حلفظ املتحدة األمم ةعملي" يسمى ملا ابلنسبة أما. العامل أحناء مجيع يف لإلنسانية كوارث
 عرب أو مباشرة أخرى دول غزو طريق عن العاملية للحروب الرئيسي البادئ وهي األمريكية، اإلدارة هلا تروج أخرى
 .الشريرة أهدافها حتقق حىت وكالء

 وجهات يف همؤ وحلفا وروسيا والصني األورويب االحتاد دول تنتهجها اليت تلك عن السياسة هذه ختتلف ال
 اخلام للمواد ومصدر ممنتجاهت إغراق ساحة يفه ،األفريقي ابلنسبة أما. واإلسالم املسلمني وخاصة أفريقيا ضد نظرهم

 فهم سالم،واإل للمسلمني ابلنسبة أما! أجورينامل العمالء محكامه طريق عن أو مباشر بشكل هنبها يتم اليت الرخيصة
 السبب وهلذا. عنه املنبثقة النتنة وأنظمته العلماين الرأمسايل بدأامل قيادة حتت الراهن العاملي للوضع هتديدا   يشكلون

 االحتجاز وخميمات الصني، يف االحتجاز ومعسكرات روسيا، سجون يف يقبعون مسلمون هناك املثال، سبيل على
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 تشريعات مترر اليت السابقة ومستعمراهتم األورويب لالحتاد اتبعة بلدان ويف دةاملتح الوالايت يف غوانتاانمو خليج يف
  اإلسالم استئناف عدم لضمان اخلطوات هذه كل  وتتخذ. التطرف"و" بـ"اإلرهاب" يسمى ما ضد إنسانية غري

 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة ظل حتت لحياةل كامل  كمنهج
 ألفريقيا اهلرولة من جديدة موجة دخلست ألهنا أفريقيا بشأن األخرية املعدلة األمريكية السياسة هذه ندين إننا

 ندعو نفسه، الوقت ويف. األفريقية القارة على االستيالء يف أمريكا حتدي على مةاملصمّ  األخرى العظمى القوى ضد
 .املستغلني روابط وقطع هنضتها حتقيق من تتمكن حىت اخلالفة دعوة تبين إىل األفريقية القيادة

 مصاحل يدعموا وأن شعوهبم مع صادقني يكونوا أبن والسياسيني األفارقة القادة يذّكر كينيا  / التحرير حزب إن
. اجلديد االستعمار عن الستار كشفت  اليت األمريكية االستعمارية السياسة وإنكار رفض إىل سيؤدي وهذا ،همرعااي
 أرواحهم سّلموا الذين لقادهتا مرتوك األمر إن !إبمكانياهتا؟ العامل يف فقراأل هاولكن دابملوار  الغنية القارة هذه ستفي مىت
 تطلعال خالل من ،الشرير للمبدأ ضوعاخل من أنفسهم وحترير لنبذهم ،ينيمريكاأل بقيادة ستعماريةاال اتجنداأل إىل
 !بشدة التاريخ ميدينك وفسف وإال. ردهموموا همءدما وحتمي كرامتهم  للناس تعيد سوف اليتو  بديلة حياة طريقة إىل

 بعقوهلم اليوم االستعمار لرفض شعوهبمل املخلصني واملثقفني املفكرين يتحدى كينيا  / التحرير حزب إن
 يدرك لكي عاملا يكون أن رءامل من يتطلب ال أمريكا قبل من السياسة هذه عن الكشف إن. وكتاابهتم وألسنتهم
 االقتصادية اأمريك حلامص ختدم أهنا نفسها اخلطة أوضحت قدف. القارة ضد ؤامرةوامل واإلساءة النهب استمرار

 هذه. أبسرها فريقياأ قارة إىل ستجلبه الذي التأثري عن النظر بغض "أوال   أمريكا" دعوة حتت... ةواألمني ةالسياسيو 
. وعبده سيدال عالقة هي الصغرية لالدو و  بريةالك دولال بني العالقات حيث، االستعماري الرأمسايل النظام حقيقة هي

 الذين الناس إلنقاذ بديل مبدأ إىل تتطلعون ال مكنت  ذافإ! فريقياأ مثل الشرير النظام هبذاا  أتثر  أكثر قارة هناك ليس
 !ضمائركم تعذبكم فسوف ،بكم يتأملون

 ةحقيقي ولحل لديه ؛اةللحي كطريقة  إلسالمل الدعوة محل يف بدورهم املسلمني يذّكر كينيا  / التحرير حزب إن
 .وشعوهبم بلداهنم تدمري حد إىل الغرب من شيء كل  ونقلدي الذين القادة ةاسبحمو  البشرية تواجه اليت للمشاكل
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