
 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 ، حيسبها الظمآن ماء  السراب مثل قراطيةالدمي االنتخاابت
 )مرتمجة(

  ظل  يف  السادسة   االنتخاابت  هذه  وستكون ،  كينيا يف  االنتخاابت   يوم   هو  أغسطسآب/  من  التاسع   سيكون
  إل ،  االنتخاابت  هذه   يف   حزابا   82  وسيشارك.  1992  عام  يف  األحزاب  متعددة   الدميقراطية  عودة  منذ   احلزبية  التعددية 
  فقط   4  ولكن  شخصاا   47  هم  الرائسة  على  ابلتنافساا  اهتمام  أبدوا  الذين  أولئك.  مستقلي   مرشحي   وجود  جانب
  احلركة   من  أودينجا   رايل   بينهم   من   ،(IEBC)  واحلدود   االنتخاابت  لشؤون   املستقلة   اللجنة  من  شهادة   على   حصلوا 
أزميالدميقرا )حتالف  الربتقالية  و طية  . االنتخاابت  هذه   يف  الفوز   يف   أيملون  ممن   الكيين(  كوانزا   )حتالف  روتو   ويلياميو( 

  حد   إل  محلهتا   من اا  جد   مبكر   وقت  يف   حتريضاهتا  عن   الكشف  مت وقد  مسبقاا،  نفسها  االئتلفات   هذه   نظمت،  وكالعادة
 .وبعدها  نتخاابتاال فرتة   أثناء األمة  أمن بشأن والدوليي  احملليي   احملللي  بي  اخلوف  يثري

  االقتصاد   بقضااي  يتعلق  فيما   خاصة ،  ابئس  وضع   يف  املواطنون  فيها  يكون  فرتة  يف  االنتخاابت  هذه   وستجري
  يف   أمل  دون   متطرفتي   أصبحتا،  املسألتان   هااتن.  عام  كل  مستمر  ازدايد   يف  الوضع   هذا  أن   من   الرغم   على،  واألمن

  جذب   بدوافع  الرائسة  على  املتنافسون  منها  يستفيد  أجندة  ذلك  من  بدالا   أصبحت،  وقريباا   كبرية  بسرعة   معاجلتهما
  مقارنة  متدنية  مستوايت   إل  االقتصاد   تراجع  نشهد،  انتخايب  عام  كل  يف،  االقتصادي  الصعيد  على.  جانبهم  إل  الناخبي 

بنسبة    2017و   2012و   2007و   2002نمو االقتصادي يف األعوام ال  تدهور فقد  .  االنتخاابت  قبل   السابقة   ابلسنوات
  يف   تساهم  الت   األشياء   بي   ومن .  أكثر   العام   هذا   يرتاجع   أن   املتوقع  ومن ،  التوايل  على   ٪ 3.8٪ و3.8٪ و 0.5٪ و 0.2

 : يلي ما االقتصاد  تدهور

  اا شلن  250  مستوى  إل  الذرة  وخاصة  الغذائية  املواد  ذلك   يف   مبا  األساسية  السلعأسعار    رفع  إل  التضخم   أدى:  أوالا 
 . مغك  2 من  بةعل لكل اا كيني

  ٪ 90  كينيا  تستورد   حيث ،  البلد  يف   واألمسدة   القمح  يف  نقص   يف   تسبب  وأوكرانيا   روسيا بي   العسكري   الصراع :  اثنياا 
 !البلدين  من واألمسدة  القمح  من

 .االنتخاابت تداعيات من القلق  يف يغرقون واملستثمرون  األعمال ورجال  والعاملية  احمللية الشركات: اثلثاا 

 أن  تبقى  احلقيقة  لكناا،  حالي  نشهدها  الت  الصعبة  للحياة  اجلذري  السبب  لكوهنا  األسباب  هذه  سيونالسيا  ذكر 
،  الواقع  يف .  املوارد  وتوزيع  اإلنتاج  وسائل   متتلك  الت   الثرية   النخب  ملصاحل  األولوية  يعطي  رأمسايلال   االقتصادي   النظام

 على  يقوم  اخلوف  فإن،  ذلك  ومع!  أوكرانيا   يف  احلرب  بلق  حىتاا  موجود   كان  التضخم  ألن  ؛عميق  مفكر  كلذلك    سيدرك
  تقليل  وحىت  السوق   يف  األموال  تداول  نقص  إل   أدى  وقد  ،"حمتالون"  لديهم  وليس  املالكة  "السلالت"  بي   املنافسة

 . األمريكي الدوالر وخاصة  املركزي  البنك يف  األجنبية العملت  احتياطي
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السياسيي   تصرحيات  بسبب  خاصة   حياهتم   على   ابلتهديد  ابلفعل  ملواطنونا   يشعر،  األمنية   ابملسألة   يتعلق  فيما و 
  ظهور   معترتافق    األقوال   هذه  مثل.  "اا سيئ  ذلك   فليكن   سيئة   كانت  إذااا،  نقاط  نريد   "ال:  األقوال  بي   ومن .  ةاالستفزازي 
.  ومؤيديهم  السياسيي   املعارضي   ومهامجة  ملضايقة   ويستخدموهنا  ميولوهنا   السياسيي   أن   يُزعم   وعصاابت  جمموعات 
  التحتية   البنية   ألن اا  نظر ،  اجلديد  التعليمي  ج ا للمنه  السريع  التنفيذ نتيجة   تعليمية   أزمة اا  حالي  كينيا  تواجه،  ذلك إل   ابإلضافة

 . ديةاملدارس التمهي  إل ينضموا  أن  املفرتض من  طفل مليون  1.4 مبستقبل  املخاطرة وابلتايل، جاهزة ليست  واملوارد 

 طريق   عن   يتم   مشاكلهم  حل   أن  نيصدقو وجعلهم    املواطني   خداع  يف  وبياانهتم  السياسيونلقد جنح    : املسلمون  أيها 
  جمرد   هي  البياانت  هذه  أن   الواضح   ومن ،  املشاكل  تتفاقم  بينما  مرت  انتخاابت  مخس   أن  للدهشة   واملثري.  االنتخاابت

 . عديدة ذلك  على  واألدلة  تنفيذ بدون كتاابت

  ضداا  متييز   السياسية  األحزاب  مجيع  مارست،  احلي   ذلك   منذ.  ماء  حيسبها  ملن  سراب  هي   ميقراطيةالد   فاالنتخاابت
  التصويت  ممارسة   على الشرعية إلضفاء  تستخدم الواقع يف االنتخاابت هذهاا. حقيقي  حلا  يضمن شيء  يوجد وال اإلسلم
  رفع   أجل  من  املوارد  بتوزيع  روتو  وعد  قدفاا.  كثري   سةللرائ  املرشحون  دُ ع  ي  ،  املثال  سبيل  على.  املشاكل   حلل  مصدرا  وليست

  انحية  منو .  الصغرية  األعمال  ألصحاب  منخفضة  ربوية  أبسعار  قروض  ملنح  شلن  مليار  200  ختصيص  مع  الفقراء  وضع
  إل   ائيةاالبتد  املرحلة  من   اجملاين  التعليم  إل  ابإلضافة   فقراء  كيين  مليي   8  إل  شهرايا   شلن   6000  مبنح  رايل  وعد،  أخرى

 الديون  بسبب  الوعود  هذه  مثل  حتمل  يستطيع  ال  الكيين  االقتصاد  وضع  أن  اعتربان  إذا  خاصة  فارغة  وعود  هذه!  اجلامعة
 !دوالر  تريليون 8.2 لغتب تال  الداخلية واخلارجية   الثقيلة

  على  ترتكز  يقظة  لمأح   هي  الدميقراطية  االنتخاابت  أن  ويدركوا  أعينهم  الناس   يفتح  لكي  الوقت   حان  فقد،  وابلتايل
  وقت   يف.  السلطة  إل   للوصول  السلمل  مثل  ليستخدموها  املواطني   معاانة   سياسيوهم  يستغل،  احلي   ذلك   منذ.  التخمي 

  احلياة   الستئناف  هنار  ليل  العمل  هو  عمل  وأهم.  سنوات  5  بعد  االنتخاابت  من  املقبل  املوسم   حىت   جتاهلهم  الحق 
  وأيديولوجيتهم   الدميقراطية  حمبو   هينتقد  أو  عليه  ابللوم  يلقى  أبن  هتمي  ال  حزب .  يرالتحر   حزب  مع  ابلشراكة   اإلسلمية 
  سوى  خيار   يوجد  ال ؛  والتعليمية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  القيود   من  أنفسنا  حترير  أجل   من .  العلمانية  الرأمسالية

 . االعتبار وشروط عوامل استوىف بلد يف ةاإلسلمي لفة اخل حكم   إعادة

 ﴾ا  َشْيئ َيَِْدهُ  لَْ   َجاءهُ  ِإَذا َحَتَّ  َماء الظَّْمآنُ  حَيَْسُبهُ  ِبِقيَعة   َكَسَراب    َأْعَماُُلُمْ  َكَفُروا  ﴿َوالَِّذينَ 
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