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قبيلة الكيكويو الكينية
قبيلة ذات ثقل سكاني ونفوذ سياسي
واقتصادى واسع

يطلق أبناء القبيلة على أنفسهم اسم شعب اجليكويو

واسم الكيكويو هو اشتقاق من اللغة السواحيلية
جيكويو كما يشرب اليها علماء االنثربولوجي
بينما يطلق أبناء القبيلة على أنفسهم اسم شعب
اجليكويو.

قبيلة الكيكويو  Kikuyuهى إحدى أكرب
القبائل وأكثر اجلماعات العرقية انتشاراً فى
كينيا اليت تضم أكثر من 40قبيلة ،حيث يصل
عددهم ألكثر من  9مليون شخص وبالتحديد
 9,902,212شخصاً أي حوالي  %22من إمجالي عدد
وتعد قبيلة الكيكويو يف مقدمة القبائل التى
السكان طبقاً ألخر إحصاءات مت نشرها عام .2014اش ُتهرت بأن منهم نسبة كبرية من كبار الساسة
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احدى رقصات قبيلة الكيكويو

فى كينيا وصفوة اجملتمع من املتعلمني واألغنياء يف احلكومة مبن فيهم وزراء الدفاع والعدل
وكبار رجاالت األعمال فيها ،ويعمل كثري منهم واألمن الداخلي انتمائهم مجيعاً لقبيلة الكيكويو.
يف احلكومة أو األعمال احلرة وميتلك البعض
طبقا ملعظم الدراسات التارخيية ،فإن مثة
منهم مزارع كبرية ومطاعم ومصارف ومصانع اتفاق علي أن القبيلة بدأت فى التكون منذ القرن
يف كافة أرجاء البالد ،ورمبا يعود أحد األسباب  15إال أن هناك اختالف حول أصول القبيلة نفسها،
وراء إثارة الغضب بني احلني واألخر داخل اجملتمع فبينما يرى خرباء أن قبائل الكيكويو فى كينيا
الكينيى والقبائل األخرى إىل أن كبار املسئولني تعود أصوهلم إىل مجاعات كانت تسكن منطقة
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وينقسم الكيكيويو إىل تسع عشائر تعمل
معظمها بالزراعة وتربية قطعان األبقار
واألغنام حسب الطريقة التقليدية ،أما األراضي
فهي مملوكة لرابطة من أفراد جمموعة ُيطلق
عليها ْ
«مباري « تتك ّون من أفراد تضمهم صلة
القرابة,

مرتفعات نيامبنا فى الشمال الشرقي من كينيا،
اليت تعد املوطن األصلي لغالبية الشعوب املتحدثة
بالبانتو ،ومنها مريو ،إمبو ،تشوكا ،كامبا ومبريه،
ترى نظريات أخرى أن األجداد األوائل للقبيلة
جاءوا من منطقة أكسوم اإلثيوبية بعد انهيار
إمرباطورية أكسوم ،بينما ترى مصادر أخرى
أن أبناء القبيلة ُينتسبون إىل منطقة شونكوايا
ومن الناحية التارخيية وبعد قيام بريطانيا
الصومالية ومنهم احندرت التسع قبائل اليت تدعي
تغيت حياة الكيكويو
ميجيكندا الساحلية النسب إليها ،نظرية أخرى باحتالل كينيا عام ّ 1895
تفرتض أنهم جاءوا من الغرب ،بعد أن انشقوا عن بصورة كبرية حتت تأثري النظام االقتصادي
والتعليمي الغربي ،حيث استولت قوى االستعمار
عرقية بروتو البانتو يف أفريقيا الوسطى.
على أراضي الكيكويو وقامت باغتصاب ملكياتهم
تتحدث قبيلة الكيكويو بإحدى اللغات اخلاصة من املراعي واألراضى مما جعلهم يعيشون حتت
بهم و ُيطلق عليها لغة كيكيويو أو جيكيويو ،خط الفقر ،مما دفعهم خالل فرتة اخلمسينيات
وهى إحدى لغات عائلة البانتو ذائعة االنتشار لإلنضواء حتت لواء املقاومة وقامت القبيلة
فى العديد من الدول األفريقية ،باإلضافة إىل بتكوين حركة سياسية معارضة أٌُطلق عليها
حتدثهم باللغة السواحيلية ،واإلجنليزية واللغات «املاو ماو» -احلركة الوطنية املسلحة -اليت
قامت يف كينيا أواخر سنوات األربعينيات
الرمسية والوطنية املعرتف بها يف كينيا.

جانب من الطقوس يف حياة جمتمع قبيلة أكامبا
الكيكيويو إىل تسع عشائر تعمل معظمها بالزراعة وتربية قطعان األبقار واألغنام
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ومطلع اخلمسينيات بقيادة «ديدن
كيماثي» وكانت تضم عدداً من املقاتلني
من كل القبائل الكينية ،ولكن أغلبهم
كانوا من قبيلة الكيكويو اليت ينحدر منها
كيماثي ومعظم قادة احلركة (مالينقي،
شاينا ،اخل) وكذلك كينياتا ،وقد انتهت
احلركة رمسيا بعد أسر وإعدام قائدها
كيماثي يف .1954
وحبلول عام  ،1956وصلت أحداث العنف
إىل نهايتها تقري ًبا ،ولكن بعد أن سقط
خالهلا حنو  11,500قتيل من أبناء القبيلة حتت
زعامة كينياتا قائد قبيلة الكيكويو التارخيي،
وانتقل آالف من أبناء القبيلة إىل معسكرات
االعتقال بعد تدمري منازهلم ،ونظري جهوده فى
رئيسا
مقاومة املستعمر ان ُتخب جومو كينياتا ً
لوزراء كينيا بعد استقالهلا يف  ،1963ثم أصبح
رئيسا لدولة كينيا ،وكان للكيكويو دور رئيسي
ً
يف حكومة كينياتا ،ومنذ وفاته عام  ،1978عملت
احلكومة اجلديدة على إجياد توازن للتأثري على
قوى الكيكويو واجلماعات األخرى.

جومو كينياتا ,هو أول رئيس
لكينيا ،وينتمي إىل الكيكويو،
والرئيس الثالث جومو كينياتا
والرئيس احلالي أوهور كينياتا
ينتمون أيضاً إىل الكيكويو

التقليدية ،ويٌعرف عن القبيلة نبوغ عدد من
أبناءها فى جمال األدب ،ومن رموزهم األدبية
جنوجي واثينغو وميخيا موانغي ،ووانكاري
ماثاي ،أول امرأة أفريقية تفوز جبائزة نوبل
للسالم وهي من قبيلة الكيكويو ،وكذلك الكاتب
اليكني الشهري نيويي وا ثيونكو ،والذي يكتب اآلن
فقط بالكيكويو وبالسواحيلية.

لقبيلة الكيكويو تقويم زمين خاص بهم
وبنقسم الزمن لديهم ألربع فصول ومومسني
حصاد يف السنة هى «مبورا يا جناهي» -موسم
املطر الطويل من مارس إىل يوليو»،مايثا ما
يعتنق غالبية الكيكويو الديانة املسيحية فيما جناهي» -موسم احلصاد الكبري ما بني يوليو
ال تزال نسبة منهم تؤمن بالديانات اإلفريقية
وأوائل أكتوبر« ،مبورا يا
مويره» -موسم املطر القصري
من اكتوبر إىل يناير« ،مياثا
ما مويره»-موسم حصاد
التبغ.
ُيذكر أن جومو كينياتا,
هو أول رئيس لكينيا،
وينتمي إىل الكيكويو،
والرئيس الثالث جومو
كينياتا والرئيس احلالي
أوهور كينياتا ينتمون أيضاً
إىل الكيكويو .
إعداد :حممد أنور
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