
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ُّ!لجرٌمةُّوحشٌةُّفًُّكٌنٌاُّعقوبة ُُّّالعشبُّجز ُّ

ُّ

فً  ،على قدم وساق من جهة أخرى والمنظمات والجمعٌات النسوٌة فً كٌنٌامن جهة تعمل الحكومة الكٌنٌة 
والتقدم  لتحقٌق أهداف األلفٌة التً وضعتها األمم المتحدة لبلدان العالم، آملة فً الوصول للنمو ،سباق مع الزمن

دماج المرأة إو ،المنشودٌن. وٌتمركز هذا العمل حول تحقٌق المساواة الفعلٌة بٌن الجنسٌن فً كافة المجاالت
بشكل كامل فً كافة مإسسات الدولة وجعلها شرٌكاً فعاالً فً االقتصاد والتنمٌة. وبٌنما تتباهى الحكومة وهذه 

من مقعدها أطلق علٌها اإلعالم المحلً اسم "لٌز"  غٌرة كسٌرةتتؤمل فتاة ص ،الجمعٌات بما تم تحقٌقه من مكاسب
المتحرك هذا الصخب وتلك الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة بمستقبل أفضل للمرأة فً كٌنٌا، وشتان بٌن ما 

رن د الذي ٌصور كنموذج لبلدان القلٌّدعونه والواقع المرٌر الذي تعٌشه "لٌز" والكثٌر من نساء وفتٌات هذا الب
 ٌقً.األفر

تتناقض مع ما تنقله وكاالت األنباء عن أوضاع المرأة فً للمرأة فً كٌنٌا شك أن هذه الصورة البراقة  ال
-01-82عن الدٌلً نٌشن بتارٌخ  نقالً مإسسة تومسون روٌترز نجلٌزي لإلاموقع ال هأوردمثل الخبر الذي  ،كٌنٌا

أدى وحشً من قبل ستة رجال ها الغتصاب جماعً تعرض فتاة كٌنٌة فً السادسة عشر من عمر حول 8102
أمتار  6عمقه  مرحاض عام جارور ألقى المجرمون بالفتاة فً وقد ،مود الفقريالعوضرر فً مة لعاهة مستدٌ

الذئاب ثالثة من ألقت الشرطة القبض على وقد  .التً ٌعجز القلم عن سرد تفاصٌلها بعد القٌام بفعلتهم الشنٌعة
شب فما كان من الجهات األمنٌة إال أن أفرجت عنهم بعد أداء عقوبة بتقطٌع ع ،الفتاة علٌهم فالبشرٌة بعد تعرّ 

 !الحدٌقة الملحقة بقسم الشرطة

نتشار العنف بامجاورة لها لعن الدول ا هذا الخبر المتابعٌن ألوضاع المرأة فً كٌنٌا التً تتمٌز ٌفاجئلم 
)تقرٌر االت االغتصاب فً العشوائٌات لمستوٌات وبائٌة بٌنما تصل ح ،وخصوصاً العنف الموجه ضد المرأة

كتب علٌها "احذري من  عملصقات فً الشوارٌة رإاعتاد أهل كٌنٌا لسنوات وقد  ،(8101منظمة العفو الدولٌة 
وتنتشر جرائم  .فً كٌنٌا" مرأةادقٌقة تغتصب  21.. كل ري، ال تكونً آخر ضحاٌا االغتصابالبش الذئب

قٌم النفعٌة واالستهتار مجتمع مادي تسوده مهٌنة للمرأة وعادات ومعتقدات  ظلء البالد فً أرجااالغتصاب فً 
ٌُغٌب صوت الضمٌر وٌستبدل ؛تهٌمن الرأسمالٌة مصطحبة معها كالعادة قانون الغابفٌما بالضعفاء،   هب حٌث 

ة وعم البالء حتى شاعت الجرٌمٌنادي صاحبه "ال مجال للتردد طالما ستنفذ من العقوبة"!!  يجهور تصو
ٌدل على ومما  جرائم العنف ضد النساء.ارتكاب هتك األعراض وفً  اعةظف البعض ٌراعتاد الناس علٌها ولم 
أستاذ أحد المغتصبٌن اللذٌن تعرفت علٌهم الفتاة "لٌز" طلب من ذكرته الصحٌفة الكٌنٌة أن مدى هذا التهاون ما 

ت الشرطة هذا الطلب مما أعطى وقد لبّ  ،امتحاناتهنتهً من صاحب الشرطة تؤخٌر القبض على الطالب حتى ٌ
 فرصة للفتك بغٌرها.الالمتهم فرصة للتخفً. وال ٌزال المغتصبون طلقاء ٌهددون حٌاة ضحٌتهم وٌتحٌنون 

تشعر النساء بعدم األمان  ،صورةلل بالرغم من المإتمرات المعقودة والشعارات البراقة وتجمٌل الحكومة
الشرطة وتهاونها فً معاقبة المجرمٌن وكؤنها تشجع على المزٌد من االنتهاكات. هذا الغضب  والغضب من فساد

المجتمع وتهاونه فً حماٌة المرأة ونتج عنها حملة شعبٌة منددة  سلبٌةقضاٌا التً أبرزت لنتج عن سلسلة من ا
نادى بعض النشطاء لوقفة جادة حتى وقد . "عقوبة على جرٌمة اغتصاب بؤسوأ" توصفبقضٌة الفتاة "لٌز" التً 

وّقع أكثر من ملٌون حٌث  ؛اكبٌر اتجاوبالقت هذه المبادرة قد و ،ونهاٌة لهذه المهازل الً فاص ادًّ تكون قضٌة لٌز ح
 لصبٌة، على خلفٌة اغتصاب جماعً لنٌهمشتبطالب باعتقال ومحاكمة ثالثة ومائتً ألف شخص على عرٌضة ت

 ..المفارقة الكبرى فً قضٌة "لٌز" وغٌرهاٌتناسون  همنولك ،كومة ستلبً مطلبهمٌزعم البعض أن الحو "لٌز".
الدولٌة بتدبٌر  اتالجناٌتو ٌواجهان تهماً من محكمة كٌنٌاتا ونائبه ولٌام رو ن الرئٌس الكٌنً أوهوروإحٌث 

سفرت أحٌث  .فً كٌنٌا 8112عمال عنف وقتل وجرائم اغتصاب عقب االنتخابات الرئاسٌة التً أجرٌت عام أ
المرأة بحاجة  إن .من مساكنهم ألف 611شخص وتهجٌر  0811كثر من أهذه الجرائم المروعة عن مصرع 

معاقبة أفراد مستهترٌن فً جهاز فً كٌفٌة المشكلة لٌست فكٌف تحتمً بها؟؟  ،لمن ٌحمٌها من هذه الحكومة



 جذري. رلتغٌٌق وأكبر من ذلك وتحتاج المشكلة أعمإن الشرطة أو تغٌٌر بعض األفكار السلبٌة عن المرأة، 
 مشكلة "لٌز" وغٌرها متشعبة ومتشابكة وتستدعً نظرة متكاملة للفرد والمجتمع والدولة.

ما توهمنا حٌث تتفاقم الهوة بٌن الواقع المرٌر و ؛المنكوبة بالقوانٌن الوضعٌة تعٌش كٌنٌا كغٌرها من البالد
المرأة فً العملٌة السٌاسٌة وتفعٌل  جلدمعٌات من دعوات براقة ظمات والجمبه هذه الحكومات الفاشلة والمن

الحاجة لألمن  أمسّ فً لمرأة بتحقٌق أهداف األلفٌة وهً ٌشغلون افهم . بقصد تحقٌق الرقً االقتصاددورها فً 
لد المناصب فً تق نٌسحرون أعٌن الناس وٌصورون لهم أن الرقً ٌكم العٌون. فًرماد لل إنه ذر   ..واألمان

رجى أهداف تُ  ةأٌثم  !المرأة على السٌر فً الشارع دون أن ٌتعرض لها من فً قلبه مرض إتجرالعلٌا بٌنما ال 
 .بعٌنه إنه السراب ؟!ة تإذي شعوبها للوصول لسدة الحكممن أنظم

ما أحوج البشرٌة لنظام اإلسالم، ما  :كلما سمع المرء بقصص "لٌز" وأخواتها خنقته الَعبرة وهو ٌقول
هذا األمان ال ٌتحقق بمناصب سٌادٌة المرأة للعٌش فً ظل حكٍم رشٌد ٌحفظ كرامتها وٌوفر لها األمان.  أحوج

دماء وأعراض لب أخرى وال تكترث ووعود كالسراب من منظمات لها مآرلبعض النسوة وال بشعارات براقة 
ر لها كعرض ٌجب أن ظٌنٌحمً المرأة وربانً ب غٌاب فكر بهذا األمان غائب بسإن أهالً المستعمرات. 

ٌردع كل من تسول له نفسه  اً مظاٌحمً المرأة ون اً عام اً فتركز الدولة هذا الفهم فً رعاٌاها وتوجد رأٌ ،ٌصان
وبهذا تتحقق الحماٌة الفعلٌة للمرأة على المدى الطوٌل. أما ما دون  ؛المرٌضة بؤن ٌتطاول على أعراض الناس

عزة. ما سواه ٌقدم األمن على ما سواه من مكاسب وٌتوق للعٌش بكرامة وذلك فال ٌسمو لطموح المرأة كإنسان 
ً  ال ٌعدو كونه عِ   سٌدنا موسى. اعصفً اللحظة الفاصلة أمام فرعون سحرة  ص

اُّأَْلَقْواَُّسَحرَُُُّّقالَُّأَْلقُوا﴿ َُّفلَمَّ اِسَُّواْسَترُُّّْۖ  ٌَُنُّالنَّ ُّ﴿َُُّّهُبوُهْمَُّوَجاُءواُّبِِسْحر ُُّّواُّأَْع َناُّإِلَٰىُُّموَسٰىُّ﴾ُّو111ََُّعِظٌم  ٌْ أَْوَح

أْفُِكوَنُّ﴿ُّأَْنُّأَْلِقَُّعَصاكَُّ ٌَ َُّتْلَقُفَُّماُّ ًَ َُّفإَِذاُِّه ْعَملُوَنُّ﴿111ۖ  ٌَ َُّوَبَطلََُّماَُّكاُنواُّ ﴾َُّفُغلُِبواُُّهَنالَِك111ُّ﴾َُّفَوَقَعُّاْلَحق 

َحر111ٌََُّنُّ﴿َُّوانَقلَُبواَُّصاِغرُِّ ُّالسَّ ًَ ُّ﴾﴾121ةَُُّساِجِدٌَنُّ﴿ُّ﴾َُّوأُْلقِ

ُّ

ُّةُّالمكتبُّاإلعالمًُّالمركزيُّلحزبُّالتحرٌركتبتهُّإلذاع

 أمٌُّحٌىُّبنتُّمحمد


