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 2991مشكلة االندماج الوطني في كينيا منذ عام 
 

 سماء حجازيأإعداد: 
 

شمماال و  12.4كينيا دولة افريقية تقع شرق افريقيا تمر بها الدائرة االستوائية وتمتد ارضها بين دائرتي عرض 
الشرقية علي المحيط الهندي 2تجاورها اوغندا من شرقا تشرف بحدودها  .1و  41جنوبا وخطي طول  12.4

 الغرب وتنزانيا من الجنوب واثيوبيا وجنوب السودان من المال والصومال من الشمال الشرقي 2
عاصممممممة كينيا هي نيروبي وتوجد بالمرت قلاا الداخلية وي صممممملها عن السممممماحل خمي كيلومتراا تقريبا ويليها 

 ل ثم مدينة تاكورو وكيسومو وتطل علي بحيرة فكتوريا 2مدينة مومباسا الواقلة علي الساح
 
 

 1الخصائص التعددية للشعب الكيني:
مليون نسمة وكان هناك  428اظهر ان عدد سمكان كينيا بل  أكثر من  .469أجري احصما   في كينيا عام  

ثم الي  4641مليون نسممممة عام  48والي  4691مليون نسممممة عام  44ع عدد سمممكان كينيا الي توقع أن يرت 
وهذه التقديراا اقتربا من الواقع ولكن  111.مليون نسممممممممة عام  928.والي  4661مليون نسممممممممة عام  1.

مليون نسمممممممممممممممة واجريا  129.بأكثر من  4661كمانما أقمل من ذلمك حي  تم تقدير عدد سممممممممممممممكان كينيا عام 
 مليون نسمة 49262حوالي  119.صائياا اخري توضح ان عدد سكان كينيا في منتصف عام اح

 وتم تقدير عدد أفراد المجموعاا االثنية  الرئيسية في كينيا طبقا لهذا االحصا  بالنسب التالية :
و  %9و كيسممماي %44ووكاالنجين  %44و ليو  %41من اجمالي عدد سمممكان كينياو لوهايا  %4.الكيكويو 

 2 %.و والصوماليون  %4و واالسيويون  %9يرو م
أن عدد  4646وفيمما يتللق بلمدد أفراد الجماعاا والمجموعاا االثنية فقد اوضممممممممممممممحا نتائ  احصمممممممممممممما  عام 

 الف نسمة 2 1429الف نسمة واالربيون  1429الف نسمة واللرب  46االسيويين في كينيا بل  
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 :اجمالي عدد السكان في كينياويوضح الجدول التالي نسبة عدد الجماعاا الي 

 
 نسبتهم الي عدد السكان اسم الجماعة او المجموعة 

 %.. الكيكويو
 %41 لوهايا
 %44 ليو

 %.4 كاالنجين
 %44 كامبا

 %9 كيساي
 %8 ميرو

 %8 ميجيكاندا
 %424 الماساي
 %424 توركانا
 %.42 إمبو
 %1268 تيسو

 %1244 اوجادين
 %.128 كوريا
 %1281 باسوبا

 %1281 سامبورو
 %1219 ميير

 %1219 ديجوديا
 %1219 ثاراكا
 %1249 بوران
 %1249 جوريا
 %12.9 بوكوما
 %12.9 باجون



 %12.4 أورما
 %12.4 الصوماليون

 %1249 جابرا
 %1244 هاويا
 %1244 أجوران
 %.124 ريدايل
 %1244 دوروبو
 %1219 نجيمب
 %1219 تايتا

 %1219 سواحيلي
 %1218 بوني ساني 

 %1218 ساكيوي
 %1214 بولجي
 %.121 إلمولو 
 %1214 جوشا

 %12.8 كينيون اسيويون
 %1249 كينيون عرب

 %1214 كينيون اوروبيون
 %1241 هنود

 %1244 اوغنديون
 %1214 باكستانيون

 %1211 عرب
 %1216 تنزايون

 %1219 بريطانيون
 

من الجدول السممممممابق يتضممممممح أن مجموعة الكيكويو ارثنية هي أكبر هذه المجموعاا وقد سمممممميطرا سممممممياسمممممميا 
واقتصمماديا في كينيا عقب االسممتقلل ولكن تلك السمميطرة مرا بمراحل حي  بدأا بالسمميطرة بشممكل كبير عقب 



انييل ن وذها في التناقص المسمتمر بلد تولي الرئيي السممابق داالسمتقلل حتي وفاة الرئيي جومو كينياتا ثمبدأ 
 119.و .11.اراب وطوال فترة جكممة ثم بمدأ ن وذهما في التصمممممممممممممماعمد مرة اخري بلد فوز مواي كيباكي عام 

وهذه المجموعة ال يزال لها مركز كبير فهم يليشمون في اللاصممة نيروبي ويشكلون أغلبية في جميع المناطق 
 المحيطة بها 2

وثماني همذه المجموعماا هي مجموعمة ليو التي تللمب دورا رئيسمممممممممممممميما في تحممل اعبما  الملارضممممممممممممممة في الحياة 
 السياسية الكينية ومثلا المنافي الرئيسي لمجموعة الكيكويو علي السلطة والن وذ بلد االستقلل 2

 
 %98الذين يمثلون  ان غالبية سممممكان كينيا من البانتو 4666التوزيع االثني للسممممكان يوضممممح طبقا رحصمممما  

 %41من اجمالي السمممممكان يقطنون المرت لاا والجنوب الشمممممرقي والمنطقة السممممماحلية من كينيا ويليهم النيليون 
من  %4من اجمالي عدد سمممممكان كينيا ويقطنون وادي ال الق بشمممممكل اسمممممماسمممممي أما الكوشمممممميون فيمثلون حوالي 

ي في حين أن اللرب واالسممممميويون واالوروبيون إجمالي عدد سمممممكان كينيا ويقطنون المناطق الشممممممالية با سممممما
 من عدد سكان كينيا 2 %4يمثلون 

 
يوجد في كينيا ثل  مجموعاا لغوية رئيسممممممية هي البانتوو النيليونو الكوشمممممميتو كل  2بالنسبببببة للية في كينيا

ثنية ا مجموعمة تنقسممممممممممممممم الي اللديد من المجموعاا االثنية حي  يوجد في كينيا اكثر من اربلين من مجموعة
مختل ه كل منها لها لغتها وتقاليدها الخاصممة وتلتبر اللغة السممواحلية هي اللغة الوطنية في كينيا كلها ولكن ال 
تزال تسمممتخدم اللغة االنجليزية باالضمممافة للغه السمممواحلية واللغة السمممائدة التي يتم التحد  بها هب لغة الكيكويو 

 2 %..وتبل  نسبتها 
 

فاللقائد وأشكال اللبادة االفريقية تظهر تنوعا كبيرا فيما بين الجماعاا والمجموعاا نيا بالنسبة لالديان في كي
ا ثنية المختل ة في كينيا حي  ان اللقيدة االسلمية تنتشر في نيروبي بين بلض القبائل االفريقية وكل المدن 

 .في كل ارجا  كينيا وتوجد المساجد في كل المدن والقري في كينيا
من اجمالي عدد سممممممكان كينيا بينما بل  عدد الرومان  %41بلغا نسممممممبة السممممممكان المسمممممملمين  119.في عام 
 2 %18وغالبية هذه النسب إفريقية وبل  عدد المسيحيين البروتستانا  %44الكاثوليك 
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في كينيا توجد منافسمممماا دائمة بين المجموعاا االثنية الكبري علي مسممممتوي كينيا واصممممبحا تلك المنافسمممماا 
كان هناك ثل  مشكلا إثنية رئيسية  4694ر من مصادر تهديد االندماج الوطني في كينيا فمنذ عام مصد

في كينيا اولها:سممملي المجموعة الصممممومالية لعن صممممال عن كينيا بوسممممائل عسممممكرية و ثانيها: مطالب مجموعة 
 الكيكويو بالسيطرة الكاملة علي علي الحياة السياسية واالقتصادية 2

 
ن الصمممممممرا  االثني يحتدم في كينيا بين الحين واالخر ويتخد شمممممممكل دمويا في بلض االوقاا خاصمممممممة الواقع أ

أوقاا ا نتخاباا اللامة أو الرئاسممممية أو المحلية وبالتالي تصممممبح مسممممألة ا ندماج الوطني محل شممممكوك كثيرة 
 ويصلب القول بوجود أمة كينية واحدة تتميز بوحدة الغاياا وا هداف2

أخرين في اقليم  4.1وقلا أحدا  عنف ومصادماا إثنية قتل فيها سبلون شخص وحرج  .466في ماري 
وادي ال الق غرب كينيا وقد شملا تلك االحدا  المجموعاا االثنية الثل  الرئيسية في كينيا: الكيكويوو ليوو 

 كلنجين2
 
 

 تطور سياسات االندماج الوطني في كينا قبل االستعمار واثناء االستعمار
 
في ال ترة التي سممممبقا مجس االسمممممتلمار البريطاني في كينيا عاشممممما المجموعاا ا ثنية حياة سمممممياسمممممية شمممممبه  

مسممممتقلة عن بلضممممها البلض و بمسممممتثنا  منطقة الشممممريط السمممماحلي والجزر المواجهة له والتي كانا خاضمممملة 
ركزيا ضممي الكينية حكما مللسمملطان زنجبار منذ القرن السممادي عشممر وحتي القرن السممابع عشممرو لم تشممهد االرا

 يضم كل المجموعاا االثنية في كيان سياسي واحد 2
 

عندما احتلا بريطانيا االراضمممممي الكينية في اطار احتللها لدول شمممممرق افريقيا كان لها عدة اهداف تمثلا في 
التجارة البريطانية من والي اوغندا ودول وسممممممممممممممط افريقيا عن الح ماظ علي منمابع النيمل اللليما في اوغندا وتدفق 

 2 3طريق خط سكة حديد مومبسا مممممممم اوغندا
اعتبرا االدارة البريطانية أن الشمممريط السممماحلي اراضمممي احتياطية للراضمممي الكينية وجز  ال يمكن فصمممله عن 

ة افريقيا مية بريطانية تحا اسمممم ممحميبقية االراضمممي الداخلية الكينية في شمممرق افريقيا التي اصمممبحا كلها مح
 الشرقيةم 2 

                                                 
Bojorn Moller,political Islam In Kenya,(Copenhagen , Danish institute for international studies), 2006                                          

. 



 
لم يكن مسمممممموا لةفارقة بممارسمممممة أي نشممممماط سمممممياسمممممي حتي طالب رجال البلثاا التبشممممميرية بضمممممرورة تمثيل 
المصمالح االفريقية في المجلي التشمريلي ومنذ ذلك الحين نشمط االفارقة سمياسميا وكونوا هيئتين سياسيتين هما 

 تحاد شباب الكيكويو الذي انبثق عنه 2: اتحاد الكيكويو وا
وصمممل جومو كينياتا لمنصمممب سمممكرتير عام حزب االتحاد المركزي للكيكويو الذي أصمممدر اول  46.6في عام 

 صحي ة بلغة االفريقية وشجع االفريقين علي مواجهة االستلمار البريطاني في كينيا 2
سمممممو  االحوال المليشممممية لللمال ورفضمممممهم قاما اضممممراباا عمالية في مدينة مومبسممممما بسممممبب  4646في عام 

 للحتلل مع زيادة تلليمهم وزيادة فكرهم ووعيهم 2
 
 

 4السياسية والجماعات األثنية في كينيا األحزاب
 
 وال: قبل االستعمار وأثناء الفترة االستعمارية أ

ليتأسي  4691من غير الكيوكيو والتنظيماا االفريقية  ا حزاباثنا  ال ترة االستلمارية تحالف عدد كبير من 
اتحاد كينيا الديمقرطي االفريقي حي  للب المسمممممممممممممتوطين البيض دورا هاما في تأسممممممممممممميي االتحاد وتمكينة من 
منافسمممة اتحاد كينيا الوطني ولم يكت ي االوربيون بذلك في دعم اتحاد كينيا الديمقراطي علي المسممماعدة المادية 

 نتخابية بطريقة تضمن ت وق وسيطرة اتحاد كينيا الديمقراطي االفريقي 2فقط ولكن قاموا بتقسيم الدوائر اال
عقمدا انتخمابماا تلمدديمة في تماريا كينيما وفماز اتحاد كينيا الوطني االفريقي بشممممممممممممممكل كبير ولكنه  4694عمام 

 رفض تشكيل حكومة لحين االفراج عن زعيم الحزب جومو كينيا2
مثل هناك تلددية حزبية في كينيا وكان التنافي الحزبي مترية كان وبالتالي من الواضممممح اثنا  ال ترة االسممممتلما

 كينيا الديمقراطي االفريقي 2في الللقة بين اتحاد كينيا الوطني االفريقي واتحاد 
 

 : األحزابالجماعات االثنية وتدخلها في 
 

طاق وطني ل علي ناالدارة االسممممتلمارية في كيينا فرضمممما قيودا علي تأسمممميي التنظيماا السممممياسممممية التي تلم
وكمممان  4611ولكن علي الرغم من ذلمممك تحول اتحممماد طلب كينيممما االفريقي الي اتحممماد كينيممما االفريقي عمممام 
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الهممدف من ورا  ذلممك التحويممل هو توحيممد مواطني كينيمما وعلي الرغم من ان تلممك ال ترة شممممممممممممممهممدا حظرا علي 
  حزاباانه حد  ط رة في تأسمممممممميي تأسمممممممميي التنظيماا السممممممممياسممممممممية التي تلمل علي المسممممممممتوي الوطني إال 

السمياسمية المحلية والتي جللا لةثنية دورا في الحياة السمياسية في كينيا وكانا تحمل فكرة تأسيي اتحاد كنيا 
الوطني االفريقي بلض المميزاا وايضمممما بلض الليوب حي  مثلما كانا تسمممملي لتوحيد كينيا إال انها لم تكن 

ثنية التي كرسممتها السمملطاا االسممتلمارية حي  ان االتحاد ادي لحدو  اندماج بملزل عن تأثير االنشمقاقاا اال
االثنية التي تأسممممممممممممسمممممممممممما في فترة الحظر وهي حزب م تمر شمممممممممممملب نيروبي  ا حزابتمثل في دم  عدد من 

 والم تمر االفريقي لمقاطلة نيروبي فضل عن اتحاد عمال كينيا 2
 

 المقاطلة  عام التأسيي الحزب
الممم تمر االفريقي لمقممممممماطلممممممممة 

 نيروبي
 نيروبي  4689

 نيروبي 4689 حزب م تمر شلب نيروبي
اتحمماد مومبمماسممممممممممممممما الممديمقراطي 

 االفريقي 
 مومباسا 4689

 تايتا 4689 اتحاد تايتا الديمقراطي االفريق
 نيانزا 4689 رابطة المقاطلة االفريقية

الرابطة السممممممممممممياسممممممممممممية لمقاطلة 
  جنوب نيانزا االفريقية

 نيانزا 4689

الرابطة السمممممممممياسمممممممممية لمرت لاا 
 كيسي

 نيانزا 4689

 ناكورو 4689 حزب ناكورو التقدمي االفريقي 
 بارينجو 4684 حزب استقلل مقاطلة بارينجو
حزب اسمممممممممممتلق مقاطلة اليجو 

 ماراكويا
 اليجو مممممممم ماراكويا 4684

 كيريشو 4684 حزب استقلل مقاطلة كيريشو
 



  5السلطة التشريعية اثناء االستعمار
 

وعقد اول اجتما  له عام  4619انشممممممممما  االدارة االسمممممممممتلمارية او مجلي تشمممممممممريلي لكينا بقانون صمممممممممدر عام 
46192 

ي االنتخاباا بدا من اللام التالتم اتخاذ قرار الول مرة ف تاريا كينيا باتخاذ قرار حاسمممممم بادخال  4646م عا
 بنظام االقترا  الطائ ي المن صل 2

وكان من الواضمح ان النظام االنتخابي الهدف منه عدم تشمجيع االفارقة علي المشماركة السمياسممية في المجلي 
 يالتشممريلي باالضممافة الي ذلك قاما االدارة االسممتلمارية بوضممع شممروط للمشمماركة االنتخابية ال تنطبق اال عل

عدد قليل من االفارقة و بالتالي اسمتبلد اغلبهم وتمثل القرار النهائي في سمن وتشريع القوانين واصدارها في يد 
 الحاكم البريطاني2

 
 6السلطة التنفيذية اثناء االستعمار

القبائل االفريقية في اسممتقللية تامة كانا  4468عندما اعلنا بريطانيا رسممميا احتللها للراضممي الكينية عام 
حي  لكل منها نوعا خاص من الحكم القبلي باالضمممممافة الي ان بريطانيا اتبلا نظام الحكم الغير مباشمممممر من 
خلل السمماا للقبائل وزعما ها للمشماركة في الحكم حي  سمحا لزعما  القبائل وكبار رجالها القيام بالسلطة 

 للدارة البريطانية علي المستوي المحلي 2 التن يذية باعتبارهم ممثلين
بارضممافة الي ان السممملطة التن يذية قبل االسمممتقلل كانا مسمممتقلة عن النظام التمثيلي للسممملطة التشمممريلية حي  

داخل السممممممملطة  .469اذداد هذا اسمممممممتقلل الحاكم البريطاني بشمممممممكل كبير بلد تحالف حزبي كانوا وكادوا عام 
 السلطة التن يذية بالكامل في يد االستلمار البريطاني في كينيا 2 التشريلية وبالتالي ظلا

 
  7بالنسبة للسلطة القضائية

فلدارة االسممممممممممممتلمارية البريطانية عملا علي انتهاك القوانين اللرفية واللاداا والتقاليد المتلارف عليها وقاما 
القممانون االنجليزي في جين ان تلممك بتطبيق القمانون االنجليزي من اجممل اجبمار االفمارقممة وخضمممممممممممممموعهم الحكممام 

 المجتملاا كانا ذاا قوانين سائدة 
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  8المساواة كينيا اثناء االستعمار
لم يكن لمبدا المسممممممازاه وجود في تقاليد واعراف القبئال الكينيه االفريقية قبل مجس االسممممممتلمار البريطاني حي  

 ار منه 2كان زعيم القبيلة مطلق السلطاا وكل شس يتم في القبيلة بقر 
ولكن اثنا  االسمممتلمار اختلف االمر حي  كانا االدراة االسمممتلمارية ت رق بين االسممميويين عن االفارقة وايضممما 

 ميزا بين االفارقة الموالين وغيرهم من االفارقة الغير موالين 2
نصمممممري تميز عفي االسمممممتلمار البريطاني تمثلا نظرة المسمممممتوطنين االوربيون ازا  االفارقة في كينيا في اتجاه 

بثلثة افكار ثابته فهي ان االفارقة ال يلتمد عليهم في انجاز مهمة بنجاححي  انهم يتسممو بالغموض والكسل 
وكان هناك ات اق من جميع االوربيون ان االفارقة سممممممهلة االنقياد والسمممممميطرة وان الرجل االبيض مهمته تدريب 

 ط الحياة االوربية2االفارقة علي ترك اللاداا القديمة والدخول في انما
 

  9اإلدارة المحلية في كينيا أثناء االستعمار
القبائل االفريقية عاشما قبل االسممتلمار مسمتقلة بلضممها عن بلض ال يماري احداهما أي نشمماطا بالتلاون مع 

 االخر وكان لكل قبيلة زعيم يتحكم في جميع شئونها السياسية واالدراية واالقتصادية والدينية 2
لكبر حجم المجموعاا االثنية وت رعها الي قبائل وعشممممائر عديدة وازدياد المشمممممكلا والنزعاا بين  ولكن نظرا

ك الرجمممال واالعيمممان ووق ممما تلممم ابنممما  القبيلمممة ظهرا فكرة المجمممالي وتكوينهممما وتكون تلمممك المجمممالي من كبمممار
 ئلها 2المجالي في وجهه االستلمار وناصبته اللدا  وعارضا نشر المسيحية بين ابنا  قبا

في حين صمممممممممدر عدد من القوانين االسمممممممممتلمارية لتقوية سممممممممملطاا الزعما  المحلين وكان من اهم تلك القوانين 
وخصمممممممص ثل  مناطق كبيرة للمل الزعما  وايضممممممما فرض مالية علي الزعما   .461القانون الصمممممممادر عام 

 المناطق التي يتولونها 2يدفلونها اذا نشأا مشكلا أو أي احدا  هامة ضد االستلمار البريطاني في 
صمممدر قانون أخر لتدعيم سممملطاا الزعما  المحلين ومنحهم صممملحية تليين اشمممخاص اخرين  .464في عام 

يسمممممماعدونهم في ادا  واجباتهم و قاما الحكومة االسممممممتلمارية بتدعيم ن وذ وسمممممميطرة ر سمممممما  االقاليم والمناطق 
ية لرد  المتمردين من وقا  خر خاصمممممة في اراضمممممي االسمممممتلمارية حي  لم تلد سممممملطة الزعما  المحلين كاف

الكيكويو والقبائل المحيطة بها وأكثرا من ضمممباط المناطق وأسمممتبدلا الضمممباط المتجولين بضمممباط مقيمين في 
 المراكز واالقسام 2
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يم بلد تقسممممميم البلد الي اقل 46.1لم تقم بريطانية بمنشممممما  مجالي للحكم المحلي في كينيا اال بلد خلل عام 
ومراكز ادارية ولكن سمحا بمقامة مجالي محلية منذ اللشرينياا قبل غيرهم من المجموعاا االثنية االفريقية 
بمماعوام 2 وعلي الرغم من ذلممك لم يقتنع ه ال  االفممارقممة بتلممك المجممالي ولم يظهروا والئهم لهمما نظرا لسمممممممممممممميطرة 

 ر سا  المناطق واالقاليم وضباط المراكز علي قرارتها 2
ضممممافة الي مجالي البارازاي في منطقة السمممماحل الكيني وجدا في الخمسممممينياا ثلثة أنوا  من المجالي باال

المحليممة في كينيممما : مجممالي البلمممديمماا في المنممماطق والممممدن االوروبيممة و مجمممالي االقممماليم ومجممالي المنممماطق 
 االفريقية 2

نشمممممممممرا الحكومة ما يلرف بالورقة البيضممممممممما  عن الللقة المالية بين الحكومة المركزية ومجالي  4689عام 
 المناطق االفريقية حي  اقترحا فيها منح سلطاا اوسع لتلك المجالي وزيادة المنح المالية المقدمة لها2

تيطان ارتبط بشممممممكل كبير باالسمممممميتضممممممح مما سممممممبق إن بداياا تطور اردارة المحلية في كينيا قبل االسممممممتقلل 
االسمتلماري وتم اسمتخدام الهياكل المحلية لتخصميص االراضمي وتوزيع السملطاا والقيم االقتصمادية والسمياسمية 
والمميزاا بصممممممممم ة عامة علي اسمممممممممي إثنية غير عادلة مما ادي الي حلق نظام مزدوج وفي ن ي الوقا نظام 

 حكم يتسم بالمركزية 2
عضمممممممما  هذه المجالي من الملينين ويرأي كل منها موظ ون حكوميون واخيرا اصممممممممبح حي  كان في البداية ا

غالبية اعضمممممممائها من المنتخبين رغم إن انتخابهم تما علي اسممممممماي اثني من بين االروبيين واالسمممممممميويين في 
تم انشمممممممممممممما  مجمالي االقماليم الري يه والتي كان لها سمممممممممممممملطاا علي مجالي المناطق  .468البمدايمة وفي عمام 

لمجالي الحضمممرية عدا مجالي البلدياا في المدن بلدما كانا ادارة السمممكان االفارقة في االماكن الحضمممرية وا
 بواسطة لجان استشارية تكونا من اعضا  ملينين تحا سيطرة ضباط حكوميين 2

 
 2991سياسات االندماج الوطني في كينيا منذ عام 

 
  10ينياالسياسية والجماعات االثنية في ك األحزابوال : أ

 : حزابال كك واالنقسام حي  شهدا السياسية في كينيا بمراحل مختل ة مابين االندماج وا ا حزابمرا 
 

 :1112حتي عام  2991حالة من التفكك واالنقسام من عام  -2
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 بل  عددها ثماني احزاب سمممممممياسممممممممية ا حزابيمثل اللام االول رقرار التلددية الجزبية تسمممممممجيل عدد كبير من 
من أجل اسممممممممقاط اتحاد كينيا الوطني الديمقراطي اال ان هذا السممممممممبب لم يكن كافيا  ا حزابتتوحد هذه وكانا 

 لهذا التوحد 2
ولكن كل تلك المحاوالا انتها بال شممممل ولم تت ق  ا حزاباللديد من محاوالا التقارب بين  .466شمممهد عام 
 علي اللمل جميلا في خطة اللمل السياسي2 ا حزاب
في تلك ال ترة اللديد من االنقسمماماا واالنشممقاقاا والدليل علي ذلك االنقسمماماا التي شممهدتها  ا حزابشممهدا 
 وهما حزب كينيا الديمقراطي والمنتدي من اجل استلادة الديمقراطية : ا حزاباهم 
 

 من اجل الديمقراطية  ىأببببب المنتد
وتمثلا تلك االختلفاا حول  .466ا عام حد  داخله اختلف حينما تم االعلن عن النية لحدو  انتخابا

تحديد مرشمممممممح المنتدي للرئاسمممممممة فهناك من يري احقية كينيا ماتيبا باعتباره قدم اللديد من التضمممممممحياا حي  
خرج من اتحاد كينيا الوطني وتمثل ه ال  في المنتمين للنخبة السممياسممية وخاصممة من ابنا  اليكويو و في حين 

  الجيل الثاني االصمممممغر بأن االجدر للترشمممممح الرئاسمممممة هو اوجينجا اودينجا رأي جانب أخر متمثل في اعضممممما
 حي  تولي المنتدي عندما كان مجرد حركة احتجاجية تلاني من تضييق السلطاا 2

الرغم من قيام اودينجا بصممممممم ته رئيي المنتدي بلقد م تمر لحسمممممممم الخلف حول تلك القضمممممممايا باالخص  ىعل
ئيي اال ان الخلفاا داخل الحزب اسمممممممممممتمرا حتي انقسمممممممممممم المنتدي من اجل القضمممممممممممايا المتللقة بترشمممممممممممح الر 

الديمقراطية لحزبين واسممممممتمرا ايضممممممما تلك الخلفاا حتي اثرا سممممممملبا علي الحزبين حي  عاني المنتدي  من 
اجمل الديمقراطية كينيا من اللديد من االزماا وايضمممممممممممممما اللديد من الخلفاا وكان ايضمممممممممممممما المنتدي من اجل 

طية االصمممممممملي نصمممممممميبا من تلك الخلفاا من بينها ما قام به كينيا ماتيبا في ادارة الحزب عن طريق الديمقرا
اتخماذ القرار باالن راد وتهمي  قياداا الحزب وعدم االخذ بارئهم وترتب علي ذلك خروج عدد كبير من النواب 

وانضمممممممموا  4669تي عام واسمممممممتمر ح 4664نائبا وهذا االنسمممممممحاب بدأ عام  44بل  ثماني نواب من اجمالي 
 التحاد كينيا الوطني االفريقي 2

 
 ب ببببب حزب كينيا الديمقراطي 

وتكون من كبار رجال االعمال في كينيا وهو ما اسمممم ر عن وجود  .466تأسممممي حزب كينيا الديمقراطي عام 
لم يسممتمر  ماسممكدرجة كبيرة من التماسممك وانتما  نسممبة كبيرة من اعضمما ه لخل ية سممياسممية واحدة ولكن هذا الت



 .466كثيرا داخل الحزب ولكن سرعان ما ظهرا مظاهر وصور االنقسام داخل الحزب في اعقاب انتخاباا 
 2 4664حي  كان الحزب االول الذي يخسر نوابه لصالح اتحاد كينيا الوطني االفريقي عام 
ن االنشمممممممممممممقاقاا كان من ادا ايضممممممممممممما الخلفاا بين مواي كيباكي وبين عدد من قياداا الحزب الي المزيد م

 46692نتائجها انشقاق اجنيي ادينتي وانصارها وعودتهم الي اتحاد كينيا الوطني االفريقي عام 
 
 : 11( 1122:  1111: مرحلة االندماج والتحالفات االنتخابية من) 1

 1111 عام ولكن مع اقتراب موعد االنتخاباا الجديدة ا حزاباسمممممممتمرا الخلفاا الداخلية في التأثير علي 
بدأ اتجاه جديد نحو تشممممممممممكيل التحال اا االنتخابية وكان اول شممممممممممكل من اشممممممممممكال تلك التحال اا هو التحالف 

 1112البرلمماني بين نواب اتحماد كينيما الوطني االفريقي ونواب حزب التنميمة الوطنيمة وبمدأ همذا التحالف عام 
 11112ولكن تم االعلن رسميا عن هذا التحالف عام 

عن انشمممممممقاق كل من القياداا القديمة التحاد كينيا الوطني االفريقي واللديد من انصمممممممارهم  .11.واعلن عام 
رالي ويمثل الليب اعضمما  حزب التنمية الوطنية وتم تأسمميي حزب جديد بأسممم الحزب الديمقراطي ىباالضممافة ال
 قاليد اوجينا2السياسية التي تحمل ت ا حزابللتحالف بين قياداا اتحاد كينيا الوطني وبين  ةوليبة ا هذا التجر 

 .11.الجانب االخر والذي يتمثل في جانب الملارضة حد  مظهر من مظاهر التحالف في بداية عام  لىع
من خلل الت اهماا التي تم توقيلها بين الحزب الديمقراطي ممواي كيباكي م وحزب كينيا الوطني متشممممممممممماريتي 

دي من اجل اسممتلادة الديمقراطية برئاسممة كيجاني ليللن تأسمميي حزب التحالف نجيلوم قبل ان ينضممم اليهم منت
الوطني لكينيا حي  كان يمثل نواه لتحالف كبير لجميع ملارضمممممممممممممي اتحاد كينيا الوطني االفريقي ونجح مواي 

 2 121111رئيسا في ديسمبر عام 
عدد  قراطية م وتكونا تلك الحركة منخرج اودينجا من تحال ه مع كيباكي رسمميا واسي حركة م البرتقال الديم

 كبير من رجال السياسية وذلك حتي يضمن تأثير اكثر في االنتخاباا ولكن لم يستمر هذا التحالف 2
وقاد رايل اودينجا حركة البرتقال  %19لتأسيي حزب الوحدة الوطنية بنسبة  1112اتجه كيباكي في ديسمبر 

 2 %6زيويم )حركة البرتقال الديمقراطية كينيا ( بنسبة وقاد مكاونزو مو  %11الديمقراطية بنسبة 
في  ا حزابمن حي  رغبة  1112كما كان في عاما  ا حزاباسممتمرار االوضمما  في  1122انتخاباا عام 

تكوين ائتلفاا ولكن الوضممع اختلف وتطور من حي  الزيادة في عدد االئتلفاا التي وصمملا الربلة احزاب 
السمممياسمممية الكبيرة علي السممماحة والتي لم يرغب أي منها في الخوض  ا حزابلكافة وايضممما من حي  تضممممنها 

 للنتخاباا من ردا :
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 2 تحالف اليوبيل وتكون من اربلة احزاب ولكن انسحب حزب وانضم حزبان جدد 
  احزاب 2 6حزب ولكن تقلص ل  41االئتلف من اجل االصلحاا والديمقراطية كان في البداية 

 
 

 2991: سلطات الحكم في كينيا منذ عام ثانيا  
 
 :13: السلطة التشريعية2

تكونا السممممممممملطة التشمممممممممريلية في كينيا بلد االسمممممممممتقلل من البرلمان الذي تكون من مجلسمممممممممين هما : المجلي 
تم دم  المجلسين الشيوخ والتمثيلي واطلق اسم الجملية  4699الشيوخ و في ديسيمبر عام  التمثيلي ومجلي

 .الوطنية علي المجلي التشريلي منذ ذلك التاريا وحتي االن
ينص الدسمممتور علي السمممملطة التشممممريلية تقع لدي البرلمان الذي يتكون من الجملية الوطنية ورئيي الجمهورية 

احد وتتكون الجملية الوطنية من ثلثة انوا  من االعضا  : منتخبين و ملينينو ملا أي من مجلي تشريلي و 
 اعضا  بحكم مناصبهم 2

 .4علي زيادة اعضمممممممممما ها من  4669فيما يتللق باللجنة االنتخابية لكينيا فقد نص التلديل الدسممممممممممتوري للام 
 عضوا منهم رئيي اللجنة 2 4.الي  4664|.466عضوا خلل انتخاباا 

لدسممممممممتور الكيني فالجملية الوطنية تمثل السمممممممملطة اللليا في الدولة ولكن منذ االسممممممممتقلل تغير الوضممممممممع طبقا ل
واصممبحا السمملطة التن يذية منذ االسممتقلل تماري تأثيرا سممياسمميا كبيرا علي السمملطة التشممريلية وكان هذا نتيجة 

 قيام رئيي الدولة باختيار الوزراه من بين اعضا  الجملية الوطنية 2
الجدير  بالذكر ان ملظم التشممممممممريلاا يتم اعدادها وصممممممممياغتها وتقديمها للجملية الوطنية بواسممممممممطة الحكومة و 

الكينية لمجرد اضممم ا  صممم ة الشمممرعية عليها وفي الواقع اللملي نادرا ما يقوم وزير باسمممتشمممارة اعضممما  الجملية 
ين أي صمممملوبة في تمرير تلك القوان الوطنية فيما بتللق بمشممممرو  قانون وعلي الرغم من عدم مواجهة الحكومة

اال ان تم الغا  ملظمها بسبب هجوم الملارضة علي مشاريع تلك القوانين 2وكان البرلمان يمثل مجاال لتنافي 
 ودرجة كبيرة من الوعي للحد الذي كان ي ثر علي الحكومة في تغيير سياساتها 2 ا حزاب
ا الحكومممة الكينيممة بتبممديممل تزويرا في االنتخممابمماا حيمم  قمماممم .466شممممممممممممممهممدا االنتخممابمماا في كينيمما عممام وقممد 

االقترا  وملئتها بأوراق اقترا  لصممممممممالح م يديها وضممممممممد ملارضمممممممميها وفي بلض الدوائر التي يغالب  صممممممممناديق
م يدة بطاقاا الويسمممممممممممممميطر عليها الملارضممممممممممممممة قاما ب تح اللجان م خرا وغلها بصمممممممممممممموره مبكرة والغا كثيرا ال
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للملارضمممة حي  اتبلا طريقة اخري يمكن من خللها إبطال اصمممواا الملارضمممة من خلل تحديد رمز ملين 
لكل جماعة اثنية ويتسممممممبب ذلك فيارتباك الناخبين ووقوعهم في خطأ سممممممحب االوراق وبالتالي تبطل اصممممممواتهم 

 وفقا لما خططا له الحكومة 2
لوطني من اجل التغيير كتنظيم جديد للتوحيد الملارضمممممممممة الكينية داخل تم تشمممممممممكيل التحالف ا .11.في عام 

وخارج البرلمان وانضمممممم لهذا التحالف االعضممممما  البرلمانيون للحزب الديمقراطي وحزب فورد كينيا وحزب كينيا 
الوطني وأحزاب اخري صممممممممممممممغيرة وفي ن ي الوقا ظهر تحالف اخر ملارض وتم التخطيط بين التحال ين من 

يار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ضد الرئيي موي وبال لل تم توقيع مذكرة الت اهم بين قادة التحالف اجل اخت
 وكانا تهدف لثلثة اهداف مشتركة تمثلا في االتي : .11.الوطني من اجل التغيير في فبراير 

 
  2 .11.ال وز بانتخاباا عام 
 2 تشكيل حكومة وطنية بلد ال وز باالنتخاباا 
  اجل تقوية وترسيا هذا التحالف 2اللمل من 

 
في ابريل من ن ي اللام اصمممممدر التحالف وثيقة تتضممممممن خطة اسمممممتراتيجية لتنظيم الضمممممرائب ومحاربة ال سممممماد 

 ومتابلة الحكومة القادمة 2
تم تغيير اسممم حزب كينيا الوطني بقيادة تشمماريتي نجيلو الي حزب التحالف الوطني لكينيا وقام الرئيي السممابق 

وتبلد  .11.تيار ابن الرئيي كينياتا كمرشح لحزب كانو الحاكم لمنصب رئيي الجكهورية في يوليه موي باخ
ذلك انقسممام االعضممما  البرلمانيون لحزب كانو وخرجا عليه مجموعة اطلقا علي ن سمممها اسمممم جماعة تحالف 

 رينبو وشكلا حزب خاص بها اطلقا عليه الحزب الديمقراطي الليبرالي 2
 

مقلد برلماني انتخابي  4.8فماز تحمالف رينبو للتحمالف الوطني بلدد  1112-1111نتخبابيبة في البدورة اال 
مقلدا  .44مقلد فقط ولحزب تحالف رينبو للتحالف الوطني عدد  91وانهزم حزب كانو حي  حصممممممممممممل علي 

 بالملينين 2
فازا الملارضمة  .11.مقلد مثل انتخاباا  41.التي بقي فيها عدد المقاعد البرلمانية  119.في انتخاباا 

مقلممدو حزب كممانوا  66الكينيممة بملظم مقمماعممد البرلمممان حيمم  حصمممممممممممممممل حزب حركممة البرتقممال الممديمقراطيممة علي 
مقلدو حزب الحكومة حصل  49مقلدو حزب حركة البرتقال الديمقراطيةمممممممممم كينيا حصل علي  41حصل علي 

سمميدة  48فقط وفازا  94سممابق نجح منهم عضممو برلماني  461مقلدو حي  دخل تلك االنتخاباا  14علي 



في تلك االنتخاباا حي  كان اكبر عدد من السمممممممميداا دخل البرلمان الكيني حي  سممممممممبقه في االنتخاباا عام 
 سيداا فقط 2 6وفازا  .11.

 
 :14السلطة التنفيذية في كينيا 

تم بطريقة غير مباشمممرة اال انه كانا ت .466الجدير بالذكر ان االنتخاباا في كينيا طوال ال ترة السمممابقة للام 
تم اجرا  تلديل دسمممتوري نص علي جلل انتخاباا رئيي الجمهورية تتم باالقترا   .466قبل اجرا  انتخاباا 

المباشمر والغي طريقة االقترا  الغير مباشمر واشمترط ل وز المرشح بمنصب الرئاسة ان يحصل علي اكبر عدد 
من اجمالي اصمممممواا الناخبين الذين  %8.يحصمممممل عليها عن  من االصممممواا واال تقل نسمممممبة االصممممواا التي

 ترشحو للنتخاباا 2
وفاز الرئيي  .466و ول مرة بلد االسممممتقلل دخل ثمانية منافسممممون ضممممد الرئيي السممممابق موي في انتخاباا 

من اجمالي االصممواا  %9.من االصممواا وحصممل منافسممه كيني  ماتيبا علي  %49248موي وحصمل علي 
 من اجمالي االصواا 2 %46218ي حصل علي ومواي كيباك

طبقا للدسمممممممتور الكيني تمنح السممممممملطاا التن يذية للحكومة الكينية الي رئيي الجمهورية الذي يمكنه ممارسمممممممتها 
بشممممممكل مباشممممممر او غير مباشممممممر من خلل كبار التابيلين له مثل نائب الرئيي والتابلين والوزار  ومسمممممماعديهم 

يتمتع الرئيي بسممممممممملطة انشممممممممما  والغا  االهيئاا والمناصمممممممممب وابقا  الموظ ين في ور سممممممممما  االقاليم والمناطق و 
مناصممبهم او احالتهم للتقاعد او ترقيتهم وعلي االرغم من حجم الصمملحياا الغير محدود للسمملطة التن يذية اال 

 انها لم تستقر علي شكل محدد منذ االستقلل2
 

 : ذيةهناك عالقة قوية بين السلطة التشريعية والتنفي
اتسمممممممم نظام الحكم في كينيا بانه يجمع بين كل من خصمممممممائص نظام الحكم البريطاني والنظام الرئاسمممممممي علي 
الطريقة االفريقية فرئيي الجمهورية يجب ان يكون عضمممممموا في البرلمان ويحب ان ينتخب بطريقة مباشممممممرة من 

 السياسية 2 ا حزابقبل الشلب ويجب ان يرشحه احد 
بين  114.ينية تأخد بلضممممممممما من اهم خصمممممممممائص النظام الرئاسمممممممممي وظهر ذلك في ات اق وظلا الحكومة الك

 الحكومة والملارضة حي  يكون السلطة التن يذية بالكامل في يد رئيي الدولة 2

                                                 
 . 933:951ـ عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره ،ص 14



تماري السلطة التن يذية تأثيراا كبيرة علي السلطة التشريلية علي الرغم من ان الدستور الكيني نص علي ان 
طة الوطنية التي تمثل الهيئة التشمريلية اللليا في الدولة ويأتي هذا التضمخم في دور السلطة الجملية هي السمل

 التن يذية من وقوعها لدي اعضا  الجملية الوطنية بشكل كلي 2
 
 

 التقييم 
 

من البانتو وان الجماعة االثنية المسمميطرة في كينيا هي الكيكويو وان يتضممح ان اغلبية سممكان كينيا  مما سببق
 2كينيا جميلها هي اللغة السواحليةاللغة الوطنية في 

اج الوطني في تحقيق االندم ولكن يوجد في كينيا تلدد ثقافي ولغوي وديني وقبائلي وبالتاي هناك مشممممممممكلة في
 2كينيا

ين المجموعاا االثنية الكبري علي مسمممممممتوي كينيا واصممممممممبحا تلك ومن الواضمممممممح ان هناك منافسممممممماا دائمة ب
كان هناك ثل  مشممكلا  4694المنافسمماا مصممدر من مصممادر تهديد االندماج الوطني في كينيا فمنذ عام 

إثنية رئيسمممممية في كينيا اولها: سمممممملي المجموعة الصممممممومالية لعن صمممممال عن كينيا بوسممممممائل عسممممممكرية و ثانيها: 
 كويو بالسيطرة الكاملة علي علي الحياة السياسية واالقتصادية 2مطالب مجموعة الكي

الواقع أن الصمممممممرا  االثني يحتدم في كينيا بين الحين واالخر ويتخد شمممممممكل دمويا في بلض االوقاا خاصمممممممة 
أوقاا ا نتخاباا اللامة أو الرئاسممممية أو المحلية وبالتالي تصممممبح مسممممألة ا ندماج الوطني محل شممممكوك كثيرة 

وقلا أحدا   .466في ماري و  ب القول بوجود أممة كينيمة واحمدة تتميز بوحمدة الغماياا وا هداف2ويصمممممممممممممملم
أخرين في اقليم وادي ال الق غرب كينيا وقد  4.1عنف ومصمممممممادماا إثنية قتل فيها سمممممممبلون شمممممممخص وحرج 

 شملا تلك االحدا  المجموعاا االثنية الثل  الرئيسية في كينيا: الكيكويوو ليوو كلنجين2
هناك تلددية حزبية في كينيا وكان التنافي الحزبي متمثل في الللقة بين اتحاد اثنا  ال ترة االسممممتلمارية كان 
لرغم قبل االسمممممممممممتلمار كان هناك تلدد حزبي علي ا2 و كينيا الديمقراطي االفريقيكينيا الوطني االفريقي واتحاد 

وهكذا تكرر حتي بلد االسمممتقلل حي  حد  اللديد من من المحاوالا االسمممتلمارية لتحقيق التحال اا الحزبية 
ن سممممممها في الداخل مما ادي الي حدو  مشممممممكلة في  ا حزابالمشممممممكلا الحزبية واالنقسمممممماماا التي مرا بها 

ذلك  ىة الوباالضمممممماف2 ولكن لم يسممممممتمر ل ترة طويلةتحقيق االندماج علي الرغم من تحقيقه في بلض االحيان 
ماج خر وبالتالي لم يحد  اندآ ىمن اجل إنصممماف حزب عل .466نتخاباا كينيا عام التزوير الذي شمممهدته ا

 2وطني في كينيا بلد االستقلل
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