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ج��اء ت��وىل مصر رئاس��ة االحتاد األفريقي خالل ع��ام  2019مبثابة تقدير
م��ن األش��قاء يف ال��دول األفريقي��ة ،وثقة تعتز به��ا مصر ورئيس��ها الرئيس عبد
الفتاح السيسي.
وتتعامل الدولة يف مصر على كل املستويات مع هذه املهمة باعتبارها شرفاً،
ومس��ئولية ،وأمانة عليها الوفاء بها لتحقيق كل ما فيه صاحل القارة األفريقية،
وما يعزز التضامن بني شعوبها.
وم��ن منطل��ق مهمتها ودورها كمؤسس��ة إعالمية مصري��ة حكومية ،بادرت
اهليئة العامة لالستعالمات بإطالق جمموعة من األنشطة يف جماالت اإلعالم
املباشر ،وااللكرتوني ،واملطبوع.
وم��ن ب�ين هذه األنش��طة تصدر هذه السلس��لة من الكتب ال�تي تطبع ورقياً
وتنسخ الكرتونياً وتنشر على مواقع االنرتنت التابعة للهيئة.
وقد بدأت هذه السلس��لة بإصدار كتاب ش��امل عن "مصر يف أفريقيا" ثم
بإص��دار كت��ب متتابع��ة كل منها يتناول دولة أفريقي��ة وعالقات مصر معها ،من
أج��ل تعزي��ز التفاه��م بني الش��عوب األفريقي��ة ،وإث��راء معرفة الش��عب املصري
بأش��قائه يف ال��دول األفريقي��ة ،وخماطب��ة الش��عوب األفريقية بلغاته��ا ،وتعريف
الق��راء يف أفريقي��ا ويف كل م��كان بكل ش��عب من ش��عوب هذه الق��ارة ومقدراتها
ودورها يف مسرية احلضارة اإلنسانية.
آملني أن متثل هذه الكتب نواة ملكتبة أفريقية شاملة ،وأن تضاعف االهتمام
املتبادل بني شعوب القارة ..سعياً حنو غ ٍد أفضل لنا مجيعاً.
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تش��هد العالق��ات بني مص��ر وكينيا تطوراً إجيابياً من��ذ عام  ،2014خاصة
يف ضوء التواصل املكثف بني القيادة السياس��ية يف البلدين بقيادة الرئيس عبد
الفتاح السيسي والرئيس الكيين أوهورو كينياتا.
ويستند هذا التطور إىل أسس جغرافية وتارخيية وتطلعات مشرتكة لصاحل
الشعبني والقارة األفريقية ،فمصر وكينيا يربطهما شريان واحد هو نهر النيل،
كم��ا يس��تند التع��اون الراهن بينهما أيضاً إىل تاريخ طوي��ل من الكفاح والتعاون
املش�ترك ال��ذى ب��دأ ف��ى س��تينيات القرن املاضى ف��ى عهد الزعي��م مجال عبد
الناصر خالل مساندته حلركات التحرر الكينية بزعامة "جومو كينياتا"
ويص��در ه��ذا الكتاب "مصر وكينيا" ضمن سلس��لة "مصر وأفريقيا" التى
تصدره��ا اهليئ��ة العام��ة لالس��تعالمات مبناس��بة ت��وىل مص��ر رئاس��ة االحتاد
األفريقى عام .2019
ويسعى الكتاب إىل تعزيز التفاهم بني الشعبني يف مصر وكينيا ،كما يتضمن
بيان��ات أساس��ية ع��ن مجهوري��ة كيني��ا يف كافة اجلوان��ب التارخيي��ة واجلغرافية
والسكانية ،إضافة إىل النظام السياسي والتطور االقتصادي وفرص االستثمار
والنمو ،وكذلك املؤشرات اهلامة يف هذه اجملاالت ،إضافة إىل السياحة وأشهر
األماكن الس��ياحية فى كينيا من أجل تعزيز معرفة ش��عب مصر والقراء يف كل
مكان بدولة وش��عب كينيا الش��قيقة ،وذلك اس��تناداً ملصادر مصرية وكينية ذات
ثقة.
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"إن مصر وكينيا يربطهما شريان واحد هو نهر النيل ،وتاريخ طويل من
التع��اون البن��اء ،وتتش��اركان يف ذات التطلعات والتوجهات ،فالبلدان يس��عيان
لتحقي��ق التنمي��ة والرخ��اء االقتص��ادي لش��عبيهما اعتم��اداً عل��ى إمكاناتهم��ا
الكبرية وموقعهما االس�تراتيجي ،وحنن نؤمن بأن التعاون االقتصادي بينهما
س��يكون عام ً
ال حامساً يف حتقيق هذه األهداف ،وقد ش��هدت مباحثاتنا اليوم
مناقش��ة سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني الدولتني ،مبا حيقق
املصاحل املشرتكة وتطلعات شعبينا الشقيقني".
(الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل لقائه
بالرئيس أوهورو كينياتا فى  18فرباير )2017
"هن��اك جمموعة م��ن االتفاقيات ومذكرات التفاهم اليت تغطي مس��ائل
متنوع��ة مثل الزراعة والثروة احليوانية والس��ياحة والتجارة والتعليم والثقافة
واالس��تثمار والدبلوماس��ية ،ه��ذا دلي��ل على عم��ق التعاون والصداق��ة القائمة
ب�ين بلدين��ا ،حن��ن منض��ي قدم �اً ،كل ما يتع�ين علينا القي��ام به ه��و مراجعة
ه��ذه االتفاقي��ات وضمان تنفيذها بالكامل حتى نتمكن من البدء يف رؤية هذه
االتفاقيات تتحول إىل برامج ومشاريع متبادلة املنفعة لبلدينا".
(الرئيس أوهورو كينياتا خالل لقائه
بالرئيس السيسى فى  18فرباير )2017
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الباب األول
العالقات بني مصر ومجهورية كينيا
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الفصل األول
تطور العالقات بني مصر ومجهورية كينيا
ترتب��ط مص��ر ومجهوري��ة كينيا بعالق��ات تارخيية متميزة ترج��ع جذورها
إىل س��تينيات الق��رن املاضى ،عندما س��اندت مصر حركات التح��رر األفريقية
ملس��اعدة دول الق��ارة ف��ى التخل��ص م��ن االحت�لال األوروب��ى ،وفتح��ت أبوابه��ا
للزعم��اء األفارق��ة الوطني�ين وأمدتهم بكافة وس��ائل الدع��م املمكنة وصوالً إىل
التحرر واالستقالل.
 بدأت العالقات بني مصر وكينيا منذ فرتة ما قبل االس��تقالل الكيينحيث قامت مصر خالل عهد الرئيس مجال عبد الناصر مبساندة حركة "املاو
م��او" الكيني��ة م��ن خ�لال محل��ة إعالمية ودبلوماس��ية مرك��زة ضد االس��تعمار
الربيطان��ى لكيني��ا ،ومت ختصي��ص إذاع��ة موجه��ة م��ن مص��ر للش��عب الكي�ني
ملساندته فى نضاله لتحرير بلده باسم "صوت أفريقيا" ،وهى أول إذاعة باللغة
السواحيلية تبث من دولة أفريقية لدعم كينيا فى احلصول على استقالهلا.
 جعلت مصر من قضية "املاو ماو" قضية أفريقية ،وسعت إىل اإلفراجعن الزعيم الكينى جومو كينياتا الذى احتجزته س��لطات االحتالل الربيطانى
ع��ام  ،1961وكان��ت القاهرة أول عاصمة تس��تقبل املناضلني الكينيني ،ومتدهم
بكل املس��اعدات املمكنة لتنش��يط حركتهم داخل كينيا وعلى رأس��هم  :أوجينجا
أودينج��ا ،وت��وم مبوي��ا ،وجيم��س جيش��ورو ،وجوزي��ف موروب��ي وغريه��م مث��ل
أعض��اء ح��زب االحت��اد الوطنى األفريق��ي الكيين " "KANUوح��زب االحتاد
الدميقراط��ي الكي�ني " "KADUحي��ث فت��ح احلزب�ين مكاتب هلم��ا بالقاهرة
خ�لال ه��ذه الف�ترة ،وتكللت اجله��ود املصرية فى دعم الكف��اح الكينى حبصول
كينيا على استقالهلا فى عام .1963
 يف عام  1964حتولت كينيا إىل مجهورية وبدأت العالقات الدبلوماسية11

مع مصر وافتتحت سفارتها بالقاهرة ،وخالل اعتماده أوراق أول سفري جلمهورية
كينيا بالقاهرة عرب له الرئيس عبد الناصر عن إعجابه بكفاح الش��عب الكينى
م��ن أجل احلرية واالس��تقالل بزعام��ة "جومو كينياتا" ال��ذى أصبح أول رئيس
لكينيا بعد االس��تقالل ،وأبدى عبد الناصر اس��تعداده للتعاون الكامل مع كينيا
وكافة الدول األفريقية من أجل تعزيز قوة أفريقيا وتنمية مواردها مبا يس��اهم
فى تدعيم وحدتها.
 ف��ى عام  1964اس��تضافت مصر مؤمت��ر القمة األفريقى الثانى ،وعلىهامش جلس��ات املؤمتر أبدى الرئيس عبد الناصر اس��تعداده للتعاون العسكرى
م��ع كيني��ا وأجابه الرئي��س كينياتا باإلعراب عن رغبته فى التخلص من القوات
الربيطاني��ة املوج��ودة ف��ى ب�لاده ،ومس��اندة مصر لكيني��ا ومس��اعدتها فى بناء
اجليش الكينى الوطنى ،وبالفعل كلف عبد الناصر وزير إعالمه "حممد فايق"
بالس��فر إىل نريوب��ى ،وأثن��اء الزي��ارة مت االتف��اق عل��ى تدري��ب كتيب��ة مظالت،
وإرس��ال خرباء عس��كريني مصري�ين لتدريب اجليش الكين��ى ،بعد التخلص من
الضباط اإلجنليز ،باإلضافة إلرس��ال أعداد من الضباط الكينيني للتدريب فى
مصر.
ويذك��ر ف��ى ه��ذا الصدد الكلم��ة الش��هرية للرئيس جومو كينياتا " س��نظل
نذكر ناصر دائماً أن مساندته ألفريقيا حررت الكثري من دوهلا".
 فى عام  1967بدأ تنفيذ مشروع "اهليدروميت" مبشاركة مصر وكينياضم��ن  5دول م��ن ح��وض الني��ل انضمت إليه فيما بعد  4دول أخرى ،اس��تهدف
املش��روع دراس��ة األرصاد اجلوي��ة واملائية حلوض البحريات االس��توائية ،ووضع
خط��ط تنمي��ة امل��وارد املائي��ة ،ودراس��ة االت��زان املائ��ى لنه��ر الني��ل ،ومبقتضى
املش��روع أقيم��ت حمطات رصد ف��ى جممعات األمطار الرئيس��ية وهى حبريات
فيكتوري��ا وكيوج��ا وأل�برت ،وحظى بتمويل دوىل من العدي��د من الدول املاحنة
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائى ومنظمة األرصاد العاملية.
 كانت كينيا ضمن الدول األفريقية التى قطعت عالقاتها الدبلوماس��يةم��ع اس��رائيل عق��ب ح��رب أكتوب��ر  ،1973حيث اخت��ذ اجمللس ال��وزاري ملنظمة
الدول األفريقية ،الذي ُعقد يف نوفمرب  1973قراراً بقطع العالقات الدبلوماسية
بإسرائيل ،ومطالبتها باالنسحاب من األراضي احملتلة ومنح الشعب الفلسطيين
حق تقرير املصري.
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 فى فرباير  1984قام الرئيس األسبق بزيارة كينيا ضمن جولة أفريقيةزار فيه��ا كل م��ن زائ�ير والصومال وتنزانيا ،وعرض أن تكون مصر جس��راً بني
الدول العربية والشعوب يف إفريقيا وكوسيط حمتمل يف حل نزاعات القارة.
 ف��ى ع��ام  1998انضم��ت مص��ر إىل اتفاقية الكوميس��ا الت��ى تضم 22دولة أفريقية ،وكانت كينيا قد وقعت على نصوص االتفاقية أثناء انعقاد املؤمتر
ال��وزارى بالعاصم��ة املاالوي��ة ليلوجن��وى عام  ،1994ومتثل الكوميس��ا بالنس��بة
ملص��ر أهمي��ة خاصة من الناحية اجليوبوليتيك��ة حيث أنها تتمتع مبوقع جغرافى
متمي��ز حي��ث جتاور العامل العرب��ى ومنطقة القرن األفريقيى ودول حوض النيل
أى أنها مبثابة حزام حييط مبصر.
عالقات ثنائية متنامية
اس��تمرت مصر يف تعاونها مع كينيا على كافة املس��تويات ،وبرزت عالقات
األخوة التى مجعت بني الش��عبني الش��قيقني املصرى والكينى يف وقت األزمات،
ويف مواجهة الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف والفيضانات وذلك من خالل تقديم
املعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيين.
 فى إطار التعاون القضائى والتش��اور بش��أن النظم التشريعية؛ قام كبريقضاة كينيا جونس��ون إيفينس جبش�يرو بزيارة مصر فى الفرتة  3-1ديس��مرب
 2008للتع��رف عل��ى طبيع��ة عمل وزارة العدل املصرية والنظام التش��ريعى بها،
وأجرى عدداً من اللقاءات مع نظرائه فى وزارة العدل املصرية.
 ف��ى 18-17يوني��و  2009ق��ام كيني��ث مارين��دى رئي��س الربمل��ان الكينىبزيارة مصر حلضور الدورة الثانية للمنتدى الربملانى لدول حوض النيل.
 ت��رأس كالون��زو ماس��يوكا نائ��ب رئي��س مجهوري��ة كينيا وف��داً من بالدهللمش��اركة ف��ى أعم��ال قمة عدم االحنياز التى انعقدت فى منتصف ش��هر يوليو
 2009بش��رم الش��يخ ،والتق��ى عل��ى هامش الزي��ارة بوزير خارجي��ة مصر حيث
أع��رب ماس��يوكا تقدي��ره لعمق العالقات الثنائية ب�ين البلدين ،وأكد عزم كينيا
دفع تلك العالقات خاص ًة فيما يرتبط بالنهوض مبعدالت التبادل التجارى بني
البلدين.
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خ�لال انعق��اد أعمال املنتدى الوزارى الراب��ع للتعاون بني الصني وأفريقيا
الذى استضافته مصر فى مدينة شرم الشيخ خالل الفرتة من ،2009/11/ 9-8
وحض��ره وزي��ر اخلارجي��ة الكينى موس��يس ويتاجنوال عل��ى رأس وفد من بالده،
التق��ى ويتاجن��وال عل��ى هام��ش أعمال املنت��دى بوزي��ر اخلارجية املص��رى حيث
تباحثا حول عدد من القضايا ذات االهتمام املش�ترك أهمها التعاون فى جمال
تنمية املوارد املائية فى كينيا ،وإمكانية مس��اعدة مصر لكينيا ملواجهة التصحر
وتناقص األمطار وإعادة تأهيل الغابات املمطرة.
 يف مايو  ، 2010قام رائيال أودينجا رئيس وزراء كينيا بزيارة مصر حيثأك��د خ�لال لقائه باملس��ئولني املصريني أن كيني��ا "ال ميكن أن تفكر أو تتجه إىل
اإلضرار مبصاحل مصر املائية".
 يف أبري��ل  2011ق��ام نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الكي�ني ريتش��ارد أونيونكابزيارة القاهرة لعقد مشاورات سياسية مع عدد من املسئولني فى مصر.

14

الفصل الثاني
العالقات السياسية
ترتب��ط مص��ر وكيني��ا بش��ريان حي��اة واحد هو نه��ر الني��ل ،وتاريخ طويل
من التعاون البناء ،وتتش��اركان يف ذات التطلعات والتوجهات ،فالبلدان يس��عيان
لتحقيق التنمية والرخاء االقتصادي لشعبيهما اعتماداً على إمكاناتهما الكبرية
وموقعهم��ا االس�تراتيجي املتمي��ز؛ فمصر تتوس��ط قارات الع��امل القديم الثالث
وتطل على حبرين هامني هما األمحر واملتوسط ،ومير بها قناة السويس ،أهم
ممر مالحى على مس��توى العامل ،ولديها حضارة عريقة وعالقات طيبة بكافة
دول القارة األفريقية ،أما كينيا فتتميز حبدودها الش��رقية املطلة على احمليط
اهلن��دي األم��ر ال��ذى جعله��ا حلقة وصل جت��ارى هامة بني ال��دول العربية ودول
القارة األفريقية منذ قرون طويلة ،كما رشحها موقعها اجلغرافى املتميز للقيام
بدور قيادي يف منطقة شرق أفريقيا وخارجها.
العالقات املصرية الكينية بعد 2014
ش��هدت العالقات بني مصر وكينيا منذ عام  2014تطوراً إجيابياً وتنامياً
ملحوظ �اً عل��ى مجي��ع األصع��دة ،وق��د انتهجت مص��ر مس��ارين يف عالقاتها مع
كينيا ،املسار األول هو العالقات الثنائية والزيارات املتبادلة اليت تدعم التعاون
بينهم��ا ،أما املس��ار الثاني فيتعل��ق بالتعاون فى جمال املي��اه باعتبارهما دولتني
هامتني فى جمموعة دول حوض النيل.
وق��ام الرئي��س عبد الفتاح السيس��ي ف��ى  18فرباي��ر  2017بزيارة رمسية
إىل كيني��ا ه��ى األوىل من نوعها لرئيس مصرى منذ  33عاماً ،والتقى بالرئيس
الكيني��ى أوه��ورو كينياتا ،حيث عقدا جلس��ة مباحثات ثنائية ثم جلس��ة موس��عة
حبض��ور وف��دى البلدي��ن ،وأع��رب الرئي��س كينياتا عن س��عادة الش��عب الكينى
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بزيارة الرئيس السيسى ،مشرياً إىل أنها جاءت تتوجياً للعالقات املتميزة التى
تربط البلدين والش��عبني الش��قيقيني ،مش��يداً بالدور التارخيى الذى قامت به
مص��ر ف��ى دعم حركة التح��رر فى بالده وخمتلف ال��دول األفريقية ،ومؤكداً أن
الزي��ارة تعك��س اهتمام مصر بعالقاتها مع الدول األفريقية ،وتؤكد عودتها مرة
أخرى إىل مكانتها الطبيعية والرائدة فى القارة.
م��ن جانب��ه؛ أكد الرئيس السيس��ى حرص مصر على تطوي��ر عالقاتها مع
كينيا فى كافة اجملاالت ،والعمل معاً من أجل حتقيق املصاحل املشرتكة للبلدين،
ووجه س��يادته دعوة رمسية إىل الرئيس الكينى لزيارة مصر ملواصلة التش��اور
والتنسيق بني اجلانبني.
ش��هدت املباحثات مناقش��ة س��بل الدفع قدم �اً بالعالق��ات االقتصادية بني
الدولت�ين ،حي��ث أكد الرئيس��ان أهمية زيادة التعاون الس��يما ف��ى ضوء عضوية
البلدي��ن فى الس��وق املش�تركة لش��رق وجن��وب أفريقي��ا (الكوميس��ا) ،وفى هذا
اإلط��ار حب��ث الرئيس��ان س��بل زي��ادة التب��ادل التج��ارى ،كم��ا اس��تعرضا نتائج
االجتماع األول جمللس األعمال املصرى الكينى الذى عقد يف نريوبي ،ومت خالله
االتفاق على زيادة التبادل التجارى إىل مليار دوالر على مدى عامني من خالل
عدد من املشروعات املشرتكة يف خمتلف اجملاالت.
واتف��ق الرئيس��ان عل��ى عق��د اجتماع��ات الدورة الس��ابعة للجنة املش�تركة
برئاسة وزيري اخلارجية خالل عام  ،2017مع التحضري اجليد هلا حبيث تسفر
عن دعم وتطوير العالقات بني البلدين يف خمتلف اجملاالت ،كما أكد الرئيسان
عل��ى أهمي��ة تفعي��ل االتفاقي��ات التى س��بق التوقيع عليها ب�ين اجلانبني ،وإعداد
اتفاقيات جديدة ،السيما فى جمال منع االزدواج الضريبى ومحاية االستثمار،
به��دف توف�ير املناخ الالزم لزي��ادة التعاون فى جماالت االقتصاد واالس��تثمار،
وق��د أش��اد الرئيس كينياتا باملس��اعدات الفنية التى تقدمه��ا مصر لدعم وبناء
القدرات الكينية فى خمتلف اجملاالت ،فض ً
ال عن مساهمتها اإلجيابية فى عدد
من املشروعات التنموية فى جماالت الصحة والزراعة والرى.
وف��ى ه��ذا الص��دد أكد الرئيس السيس��ى ح��رص مصر على االس��تمرار يف
تقدي��م املس��اعدات الفني��ة لبن��اء الق��درات والتدري��ب يف كيني��ا ،مرحب �اً بطلب
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اجلانب الكينى ؛ قيام مصر بتوفري معدات طبية وأطباء للمستش��فى العس��كرى
اجلارى بناؤه يف العاصمة نريوبي ،حيث وجه سيادته بإرسال وفد من املختصني
لزيارة املستشفى والوقوف على احتياجاتها يف أقرب فرصة ممكنة.
كم��ا تطرق��ت املباحث��ات إىل خمتلف املوضوعات اإلقليمي��ة ذات االهتمام
املش�ترك ،وخاص��ة بالنس��بة لتط��ور األوض��اع فى جن��وب الس��ودان والصومال.
وأكد الرئيس��ان على ضرورة اس��تمرار التنسيق فيما بينهما من أجل العمل على
التوص��ل إىل إح�لال الس�لام واالس��تقرار ف��ى هذه املنطق��ة ،وقد أك��د الرئيس
السيس��ى أن مص��ر حريص��ة على التش��اور املس��تمر م��ع اجلانب الكي�ني لتعزيز
االس��تقرار وحتقيق الس��لم واألمن يف القارة األفريقية بش��كل عام ،والتنسيق يف
خمتلف القضايا اإلقليمية والدولية.
كما تناول الرئيس��ان عدداً م��ن املوضوعات اخلاصة باألمم املتحدة ،حيث
تالق��ت وجه��ات النظ��ر بينهما واتفقا على مواصلة التنس��يق فيم��ا يتعلق بعملية
إص�لاح املنظم��ة الدولي��ة ،كم��ا طل��ب الرئيس الكين��ى دعم مصر فى اس��تمرار
استضافة نريوبى ملقار عدد من املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة.
ويف ختام زيارته لنريوبي قام الرئيس السيسى بزيارة مركز األمم املتحدة
يف أفريقيا ،حيث استمع إىل شرح حول أهم أقسام املركز والذي يتضمن عدداً
م��ن املق��رات الرئيس��ية للمنظم��ات الدولي��ة مث��ل برنام��ج األمم املتح��دة للبيئة
(يونيب) وبرنامج األمم املتحدة للمس��توطنات البش��رية (هابيتات) فض ً
ال عن
املق��رات اإلقليمي��ة لع��دد م��ن املنظم��ات مثل منظم��ة األغذية والزراع��ة (فاو)
ومنظمة العمل الدولية.
مشاورات بني الرئيسني
أج��رى الرئي��س عب��د الفت��اح السيس��ي اتصاالً هاتفي �اً مع الرئي��س الكيين
أوه��ورو كينيات��ا ،ف��ى  24نوفمرب  ،2018تناول االتص��ال التباحث حول عدد من
القضاي��ا ذات االهتم��ام املش�ترك بالقارة األفريقية ،ال س��يما يف ظل التطورات
السياس��ية اليت تش��هدها منطقة القرن األفريقي على وجه اخلصوص ،حيث مت
التأكيد على دعم جهود إحالل السالم يف جنوب السودان ،وذلك يف إطار اتفاق
الس�لام الذي مت التوصل إليه آنذاك بني األطراف اجلنوب س��ودانية ،باإلضافة
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إىل مساندة جهود حتقيق االستقرار يف الصومال ،واتفق الرئيسان على تكثيف
التنس��يق املش�ترك خالل الفرتة املقبلة؛ لتعزيز عالقات التعاون الثنائي خاصة
يف جمال التبادل التجاري واالس��تثمارً ،
فضل عن تعظيم آليات التش��اور وتبادل
الرؤى بش��أن أبرز القضايا املس��تجدة على الس��احة اإلقليمية ،ال س��يما يف ضوء
رئاس��ة مصر لالحتاد اإلفريقي خالل عام  ،2019كما جدد الرئيس السيس��ي،
الدعوة إىل نظريه الكيين لزيارة مصر يف أقرب فرصة ،دع ًما للعالقات األخوية
املتميزة بني البلدين والشعبني الصديقني.
فى  15أغسطس  2017أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصاالً هاتفياً،
مع الرئيس الكيين أوهورو كينياتا ،لتهنئته مبناسبة إعادة انتخابه رئيساً لكينيا،
معرب �اً ع��ن خالص أمنياته للرئي��س الكيين بالنجاح والتوفيق ،وللش��عب الكيين
بالتقدم واالزدهار.
كما أعرب الرئيس السيسى خالل االتصال عن تقديره للعالقات الثنائية
املتميزة بني مصر وكينيًا ،مؤكداً حرص مصر على مواصلة دفع هذه العالقات
وتطويرها يف خمتلف جماالت التعاون بني البلدين.
ومن جانبه؛ عرب الرئيس الكيين عن خالص تقديره وش��كره للرئيس على
تهنئت��ه الصادقة مش��ي ًدا بالعالقات القوي��ة اليت جتمع بني البلدين ،ومعرباً عن
تطلع بالده خالل الفرتة املقبلة لتعزيز عالقاتها مع مصر على مجيع األصعدة
ودفعها حنو آفاق أوس��ع ،كما اتفق الرئيس��ان على مواصلة التنس��يق والتش��اور
املكث��ف عل��ى الصعيدي��ن الثنائ��ي واإلقليم��ي ،للتص��دي للتحدي��ات ال�تي تواجه
القارة اإلفريقية.
 ف��ى  2019/3/3اس��تقبل الرئي��س عبدالفتاح السيس��ي ،مونيكا جوما،وزيرة خارجية كينيا ،والوفد املرافق هلا ويضم ك ً
ال من النائب العام ومدير عام
كل من س��امح ش��كري ،وزير اخلارجية،
املخاب��رات الوطني��ة الكينية ،وحبضور ٍ
وعباس كامل ،رئيس املخابرات العامة.
وأك��د س��يادته عل��ى األهمية ال�تي توليها مص��ر لتعزيز العالق��ات الثنائية
ال�تي تربطه��ا بش��قيقتها كيني��ا يف خمتلف اجملاالت ،ال س��يما التب��ادل التجاري
واالس��تثمار ،وحرص مصر على تعظيم التنس��يق والتش��اور مع اجلانب الكيين،
والرئيس كينياتا ش��خصياً ،خالل الرئاس��ة املصرية لالحتاد اإلفريقي ،خاص ًة
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فيم��ا يتعل��ق بأولوي��ات العم��ل داخ��ل االحتاد ،س��واء املؤسس��ية أو السياس��ية أو
التنموي��ة ،مب��ا يس��اهم يف حتقي��ق النم��و واالس��تقرار ال��ذي تصب��و إلي��ه ال��دول
اإلفريقية.
ش��هد اللق��اء تبادل الرؤى بش��أن عدد من امللف��ات اإلقليمية ذات االهتمام
املش�ترك ،مب��ا فيها آخ��ر تطورات األوضاع يف منطقة الق��رن اإلفريقي ،وكذلك
س��بل تضاف��ر اجله��ود بني البلدي��ن ملكافحة ظاه��رة اإلرهاب والفك��ر املتطرف
يف الق��ارة اإلفريقي��ة ،خاص � ًة من خالل تعزي��ز التعاون األمين واالس��تخباراتي
املش�ترك ،باإلضافة إىل تفعيل أطر التنس��يق القاري ملواجهة تلك اآلفة العابرة
للحدود حتت مظلة االحتاد األفريقي.
أشادت جوما بنجاح القمة اإلفريقية بأديس أبابا يف فرباير  2019بقيادة
الرئي��س السيس��ى ،منوه � ًة إىل أن ه��ذا النج��اح ميث��ل امت��داداً لل��دور املصري
األصي��ل واملتج��ذر داخ��ل االحت��اد األفريقي ،وال��ذي كان له أك�بر األثر يف تطلع
ال��دول األفريقي��ة حن��و مصر للمس��اهمة يف دفع عجل��ة التنمية بالق��ارة ،وصون
السلم واألمن بها ،ومعاجلة خمتلف قضاياها من خالل وضع الثقة فيها لقيادة
دف��ة العم��ل األفريقي املش�ترك خ�لال ع��ام  ،2019كما أكدت عل��ى وجود آفاق
واسعة لتطوير مسار العالقات الثنائية ودفع أطر التعاون املشرتك بني البلدين
على شتى األصعدة رمسياً وشعبياً.
 فى  16نوفمرب  ،2016استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى نائب رئيسمجهوري��ة كيني��ا ،ولي��ام روتو ،وذل��ك حبضور وزير الس��ياحة الكينى ،حيث نقل
نائب رئيس كينيا حتيات الرئيس الكينى إىل الرئيس السيس��ي وس �لّمه رس��الة
م��ن الرئي��س أوه��ورو كينياتا تتعل��ق بتعزيز العالق��ات الثنائية وزيادة التنس��يق
والتشاور بني البلدين.
وأع��رب نائ��ب الرئيس الكينى خالل اللقاء ع��ن تقدير بالده للدعم الفنى
ال��ذى تقدم��ه مص��ر ف��ى جمال تدري��ب وتأهي��ل الكوادر البش��رية ف��ى عدد من
القطاع��ات ،مؤك��داً على ما يعكس��ه ذلك من ُعمق رواب��ط األخوة والتعاون التى
جتم��ع ب�ين البلدين مش�يراً إىل أهمي��ة مواصلة العم��ل على تعزي��ز التعاون بني
الدول األفريقية فى اجملاالت املختلفة ،ومشيداً فى هذا اإلطار باستضافة مصر
ف��ى الع��ام املاضى لقمة التكتالت االقتصادي��ة األفريقية الثالثة ،وحرصها على
تطوير التعاون التجارى واالقتصادى االفريقى املشرتك.
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من جانبه؛ رحب الرئيس السيسى بنائب رئيس كينيا ،مؤكداً على العالقات
الوطي��دة الت��ى تربط ب�ين البلدين على مجيع األصعدة ،وطل��ب نقل حتياته إىل
الرئيس الكينى ،مشرياً إىل حرص مصر على تعزيز التعاون فى كافة اجملاالت
مع مجيع الدول األفريقية بش��كل عام ودول حوض النيل بش��كل خاص ،ومؤكداً
على ضرورة العمل على تكثيف التواصل والتعاون بني الدول األفريقية واالهتمام
مبش��روعات البني��ة األساس��ية م��ن أجل حتقي��ق املصاحل املش�تركة ،مؤكداً على
أهمية تعظيم االس��تفادة من االتفاقيات التجارية التى جتمع بني مصر وكينيا،
واالرتقاء بالتبادل التجارى بني الدولتني الذى بلغ  568مليون دوالر عام 2016
حتى يتناسب مع ما جيمعهما من عالقات سياسية متميزة.
وأك��د الرئي��س وج��ود آفاق كبرية لتعزيز التعاون ب�ين البلدين فى عدد من
القطاع��ات ،والس��يما الزراع��ة والس��ياحة بالنظ��ر إىل املقوم��ات الكب�يرة التى
يتمتع بها البلدان فى هذين القطاعني ،مؤكداً على مواصلة مصر تقديم دعمها
وخربتها الفنية لكينيا فى خمتلف اجملاالت.
وش��هد اللق��اء تباحث �اً حول عدد م��ن املوضوعات املتعلق��ة بتطوير عالقات
التع��اون ب�ين البلدي��ن .كما مت التطرق إىل س��بل تعزيز التنس��يق والتش��اور بني
مصر وكينيا إزاء عدد من امللفات والقضايا االفريقية ،والسيما مواصلة عملية
التنمية بالقارة مبا يساعد الدول االفريقية على تنفيذ أجندة التنمية االفريقية
لعام .2063
 ف��ى  15نوفم�بر  ،2015ق��ام وف��د م��ن الن��واب األعض��اء بلجن��ة الدف��اعوالعالقات اخلارجية يف برملان كينيا برئاس��ة النائب اندوجنو جيتينجى بزيارة
ملص��ر ،اس��تقبله الرئي��س عب��د الفت��اح السيس��ي ال��ذي أش��اد بتط��ور العالقات
االقتصادي��ة م��ع كيني��ا يف ضوء أنها تعد الش��ريك التج��اري األول ملصر يف إطار
الكوميس��ا ،مؤك��داً على أهمي��ة تطوير البنية التحتية ووس��ائل النقل اليت تربط
البلدين بالنظر إىل ما سيساهم به ذلك يف تعزيز التعاون االقتصادي والتبادل
التجاري.
أكد وزير اخلارجية س��امح ش��كري علي األهمية اليت توليها مصر لتطوير
العالق��ات الثنائي��ة م��ع كينيا يف خمتل��ف اجملاالت مبا حيقق املصاحل املش�تركة
لشعيب البلدين ،جاءت تلك التصرحيات خالل زيارته لكينيا فى 11يناير 2015
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والتى اس��تمرت ثالثة ايام ترأس خالهلا وفد مصر فى الدورة السادس��ة للجنة
املشرتكة بني البلدين ،كما التقى بوزيرة اخلارجية والتجارة اخلارجية فى كينيا
"أمين��ة حمم��د" ،وحبث��ا العالقات السياس��ية والتجاري��ة واالقتصادي��ة وأهمية
تطويرها خاصة يف اجملاالت االستثمارية والتجارية مبا حيقق مصاحل البلدين،
أك��دت الوزي��رة الكينية علي تطلع بالدها ملزيد من تطوير للعالقات يف جماالت
التعاون يف قطاع األمن وتنمية املوارد البشرية ويف جمال االتصاالت واالستفادة
من اخلربات املصرية واحلصول علي مزيد من املنح الدراسية املصرية ملتدربني
م��ن كيني��ا ،كما نوهت بالتع��اون القائم بني البلدين يف إطار منظمة الكوميس��ا،
فيم��ا أك��د الوزير س��امح ش��كرى أن الوكالة املصرية للش��راكة من أج��ل التنمية
تهت��م بتقدي��م كل الدع��م املمك��ن لألش��قاء يف كيني��ا يف جماالت بن��اء القدرات
ومكافحة اإلرهاب و وتقديم املعونة الفنية فى جماالت االمن والتدريب ،فضال
ع��ن تطوي��ر العالقات االقتصادية التجارية ،منوها إىل مش��اركة حوالي  ٥٠من
رج��ال األعم��ال املصري�ين يف البعث��ة التجارية اليت ترافق الوف��د املصري وعقد
منتدي جملس األعمال املصرى الكينى حبضور رجال األعمال من البلدين.
فى  15نوفمرب  ،2015استقبل الرئيس السيسى وفداً من النواب األعضاء
بلجن��ة الدف��اع والعالق��ات اخلارجي��ة يف برملان كينيا برئاس��ة النائ��ب اندوجنو
جيتينجى ،وأش��اد س��يادته خالل اللق��اء بتطور العالق��ات االقتصادية مع كينيا
يف ضوء أنها تعد الش��ريك التجاري األول ملصر يف إطار الكوميس��ا ،مؤكداً على
أهمي��ة تطوير البنية التحتية ووس��ائل النقل اليت ترب��ط البلدين بالنظر إىل ما
سيساهم به ذلك يف تعزيز التعاون االقتصادي والتبادل التجاري.
تعاون برملاني
يف  22يوليو  2019قام الدكتور علي عبدالعال رئيس جملس النواب بزيارة
إىل كينيا ،لبحث سبل تعزيز العالقات بني البلدين وتبادل وجهات النظر حول
القضايا حمل االهتمام املش�ترك ،أجرى مباحثات مع جاس��تني موتوري رئيس
اجلمعية الوطنية بكينيا.
خ�لال اللق��اء ،أكد الدكت��ور علي عبدالع��ال ،العالقات التارخيي��ة العريقة
ب�ين البلدي��ن وال�تي تع��ود إىل املؤسس�ين األوائل لكلت��ا اجلمهوريت�ين (الرئيس
عبدالناصر والرئيس جومو كينياتا) وكفاحهما املش�ترك من أجل االس��تقالل.
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الفتً��ا إىل أن الظ��روف الراهن��ة متث��ل وقت �اً مالئم �اً لتعزي��ز وتطوي��ر العالقات
الثنائي��ة ب�ين البلدين ،الس��يما وأن هناك العديد من ف��رص التعاون الواعدة يف
الكثري من اجملاالت.
وأض��اف أن العالق��ات السياس��ية بني البلدين ش��هدت تط��و ًرا ملحوظاً فى
الس��نوات األخرية ،خاص ًة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيس��ي إىل كينيا يف
فرباير .2017
وعل��ى املس��توى االقتصادي ،أع��رب الدكتور عبدالعال ع��ن رغبته يف زيادة
التبادل التجاري بني البلدين ،إذ أن املستوي احلالي اليتناسب وحجم العالقات
السياس��ية القائمة بينهما ،مؤك ًدا ضرورة العمل على تذليل أية عقبات تعرتض
تعزيز التجارة البينية لكال البلدين.
ولفت إىل أن مصر لن تدخر جهداً يف تقديم الدعم للشقيقة كينيا من أجل
حتقي��ق أهداف التنمي��ة الرباعية الكينية املتعلقة بالرعاية الصحية ،والتصنيع،
واألمن الغذائي واإلس��كان ميس��ور التكلفة ،خاصة يف ضوء ما متتلكه مصر من
خربة متميزة ومتقدمة يف هذه اجملاالت.
وعل��ى مس��توى الق��ارة اإلفريقية ،أك��د الدكتور عل��ي عبدالع��ال ،أن القارة
اإلفريقي��ة غني��ة بش��بابها ومبوارده��ا الطبيعي��ة ،وأن��ه ل��ن ميك��ن ل��دول القارة
االستفادة على النحو األمثل من تلك املوارد سوى بالتعاون والتكامل فيما بينها،
لتحقيق حلم اآلباء املؤسسني حنو إفريقيا موحدة وقوية.
وأكد أن نهر النيل ميثل رباطاً مقدساً بني مجيع الدول املطلة عليه ،وجيب
أن يكون مصدرا لتعزيز السالم وتعظيم املكاسب املشرتكة ،ال أن يكون مصدرا
للخالف والصراعات.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يف ظل رئاسته لالحتاد اإلفريقي،
يب��دي اهتماماً خاصاً مبش��روعات االندماج اإلقليمى واالرتق��اء بالبنية التحتية
اإلفريقي��ة ،وذل��ك م��ن واق��ع اقتناع��ه بأهمية الدور ال��ذى تلعبه البني��ة التحتية
واملش��روعات القاري��ة يف حتقي��ق أه��داف التكام��ل اإلقليم��ى اإلفريق��ى ،وهو ما
انعكس بشكل واضح يف أولويات الرئاسة املصرية احلالية لالحتاد اإلفريقي.
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وم��ن جانب��ه ،أك��د جاس��تني موت��وري رئي��س اجلمعي��ة الوطني��ة بكينيا ،أن
العالق��ات ب�ين البلدي��ن إس�تراتيجية ومتش��عبة وتش��مل العدي��د م��ن اجمل��االت
السياس��ية واالقتصادي��ة والثقافي��ة والربملاني��ة ،وأن كيني��ا حريص��ة عل��ى دع��م
عالقاته��ا م��ع مصر واالس��تفادة من اخل�برات املصرية املتقدم��ة يف العديد من
اجملاالت ،خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات الش��باب ومش��روعات البنية التحتية،
وكذلك االستفادة من اخلربة املصرية يف جمال مكافحة اإلرهاب.
كما أشاد بدور مصر على مستوى القارة اإلفريقية خاصة يف ظل رئاستها
احلالي��ة لالحت��اد اإلفريق��ي ،وبش��كل خ��اص باملنت��دى اإلفريق��ي األول ملكافحة
الفس��اد ،الذي عقد مبدينة ش��رم الش��يخ ( 12و 13يونيو  ،)2019مبش��اركة 51
دول��ة إفريقي��ة ،مؤك��داً أن مص��ر مثَّلت نقط��ة انطالق حقيقية حن��و عهد جديد
ملكافحة الفساد يف إفريقيا.
على صعيد آخر ،أش��اد جاس��تني موتوري مبس��توى التنظيم العاملي لبطولة
كأس األمم اإلفريقية اليت استضافتها مصر مؤخراً ،مؤك ًدا أن ما قدمته مصر
خالل هذه البطولة يؤكد من جديد ريادتها على مستوى القارة اإلفريقية.
ويف نهاية اللقاء ،وجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة إىل جاس��تني لزيارة
مصر الستئناف املباحثات اليت متت بينهما ،ومتابعة تنفيذ مامت االتفاق عليه.
التعاون فى جمال مكافحة اإلرهاب
تؤك��د مص��ر ف��ى مجيع احملاف��ل الدولية عل��ى أهمية التصدي بش��كل فعال
لتموي��ل اإلره��اب وجتفيف منابع جتنيده وتس��ليحه ودعمه واحتضانه سياس��ياً،
فض� ً
لا ع��ن ض��رورة دع��م ال��دول األفريقي��ة الش��قيقة ال�تي تُواج��ه اإلره��اب
ومساندتها يف مساعيها للقضاء عليه ،والتضامن معها ومع شعوبها فيما فقدته
م��ن ضحاي��ا من ق��وات إنفاذ القان��ون واملدنيني .وأهمية تبين منظور ش��امل يف
مكافح��ة اإلره��اب يش��مل املعاجلة الفعالة لألس��باب اجلذري��ة لإلرهاب والفكر
املُتطرف ،مبا يف ذلك من خالل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويع��د التع��اون األمن��ى ب�ين مص��ر وكيني��ا ف��ى جم��ال مكافح��ة اإلره��اب
والتط��رف من أهم جم��االت التعاون بني البلدين ،حيث يواجه البلدان حتديات
متش��ابهة نتيج��ة تعرضهم��ا هلجمات إرهابية على أهداف عس��كرية ومدنية من
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تنظيمات إرهابية متشددة ،معظمها تنظيمات عابرة للحدود يغذيها نفس الفكر
املتطرف والتفسري املغلوط لإلسالم ،حيث تعانى كينيا من اهلجمات اإلرهابية
الت��ى تش��نها م��ن آن آلخ��ر اجلماع��ات املتطرفة ،وق��د أكد الرئيس عب��د الفتاح
السيس��ي والرئي��س الكين��ى خ�لال مباحثاتهما ف��ى فرباي��ر  2017أهمية تفعيل
التع��اون األم�ني بني البلدين يف ظل ما خيوضه البلدان من حرب مش�تركة ضد
االره��اب ،وم��ا يواجهانه من حتدي��ات نتيجة تنامي خط��ر اجلماعات اإلرهابية
املتطرفة ،وفى هذا اإلطار أكد الرئيس السيسى على أهمية الدور الذى يقوم به
األزهر الش��ريف فى نش��ر التعاليم الصحيحة للدين اإلسالمى والتصدى للفكر
املتطرف ،كما رحب الرئيس السيس��ى بطلب الرئيس الكينى زيادة عدد األئمة
والدعاة الكينيني الذين يتم تدريبهم من قبل األزهر الشريف.
 ف��ى  2015/6/5ق��ام وف��د رفي��ع املس��توى من قي��ادات الش��رطة الكينيةبرئاس��ة مستش��ار وزير الداخلية الكينى لش��ئون التدريب بزيارة ملصر ،استقبل
الوفد حممد احلمزاوى نائب مس��اعد وزير اخلارجية لش��ئون دول حوض النيل،
وحب��ث اجلانبان س��بل تطوي��ر التعاون بني البلدين فى جم��ال مكافحة اإلرهاب
وغريه من اجملاالت األمنية.
 فى ديس��مرب  2018ش��اركت مصر فى مؤمتر نريوبي رفيع املس��توى حولاألم��ن والس��لم يف إفريقي��ا ،وألق��ي الس��فري أس��امة عبد اخلالق س��فري مصر يف
إثيوبي��ا ومندوبه��ا الدائم ل��دى االحتاد اإلفريقي ،كلمة مص��ر يف افتتاح املؤمتر
جبان��ب كل م��ن وزي��رة خارجي��ة كيني��ا موني��كا جوم��ا ،و ُمفوض األمن والس��لم
اإلفريقي إمساعيل شرقي ،ومدير عام مكتب األمم املتحدة بنيوربي هنا تيته.
 أبدت وزيرة الدفاع الكينية راشيل أومانو خالل لقائها بسفري مصر فىنريوبى السفري خالد األبيض فى فرباير 2019؛ اهتماما كبريا بتعزيز التعاون
مع مصر يف جمال مكافحة اإلرهاب باعتباره أبرز التحديات اليت تواجه كينيا،
مش��يدة يف هذا الس��ياق خبطاب الرئيس السيس��ي أثناء مراس��م تسلمه رئاسة
االحت��اد اإلفريق��ي يف أدي��س أبابا وإش��ارته القوي��ة إىل ض��رورة تكاتف اجلهود
اإلقليمية الجتثاث جذور اإلرهاب يف القارة اإلفريقية.
 ف��ى إط��ار التع��اون املش�ترك بني مص��ر وكيني��ا ملكافحة االره��اب توجهالس��فري مح��دى ل��وزا نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة للش��ئون األفريقي��ة ،إىل العاصمة
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الكيني��ة نريوب��ي ،وذلك للمش��اركة فى املؤمتر األفريقى اإلقليمى رفيع املس��توى
حول مكافحة اإلرهاب ،والذى عقد فى نريوبى يومى  10و 11يوليو  ،2019تأتي
مشاركته من واقع الرئاسة املصرية احلالية جمللس السلم واألمن األفريقي.
بيانات وزارة اخلارجية املصرية إزاء اهلجمات اإلرهابية فى كينيا
أك��دت مص��ر وقوفه��ا إىل جانب كيني��ا ،وإدانتها لألعم��ال اإلرهابية اليت
تتعرض هلا ،وأهمية تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب ،الذي ميثل حتدياً
مش�تركا للبلدي��ن يف الوق��ت الراه��ن ،وم��ن أمثل��ة املواق��ف الرمسي��ة املصري��ة
املتضامنة مع كينيا يف مواجهة اإلرهاب:
 فى  22سبتمرب  2013أدانت اخلارجية املصرية بأشد العبارات اهلجوماإلرهابى الذى وقع فى مركز للتسوق فى نريوبى وأسفر عن مقتل  59شخصاً.
 أدان��ت مص��ر اهلج��وم اإلرهاب��ي الغ��ادر ال��ذي وق��ع بالقرب م��ن مدينةمانديرا بش��مال ش��رق كينيا ،والذي أدى إىل مقتل  36مواطناً ،وأكدت مصر -
يف بيان صادر عن وزارة اخلارجية الثالثاء فى  2ديس��مرب  -2014أن اإلرهاب
ظاه��رة عاملي��ة تس��تدعي تكاتف كاف��ة اجله��ود ملواجهتها خاصة أنها تس��تهدف
األمن واالستقرار والتنمية يف كل مكان.
 فى ابريل  2015أعرب املتحدث باس��م وزارة اخلارجية عن إدانة مصربأش��د العب��ارات للهج��وم اإلرهابي ال��ذي نفذته حرك��ة الش��باب اإلرهابية على
جامع��ة جاريس��ا الكيني��ة ،وال��ذي راح ضحيت��ه حن��و  150م��ن الطلب��ة وإصي��ب
العش��رات ،مقد ًما خالص التعازي ألس��ر الضحايا ،ومتمنياً الش��فاء للمصابني،
وج��دد املتح��دث دع��وة مصر لتكاتف اجله��ود الدولية ملكافح��ة ظاهرة اإلرهاب
ال�تي تس��عى لزعزعة االس��تقرار يف كاف��ة دول العامل ،مؤك ًدا عل��ى وقوف مصر
حكومة وشعبًا وتضامنها مع حكومة وشعب كينيا يف مواجهة اإلرهاب.
 ف��ى يناي��ر  2019هاج��م متش��ددون جممع��ا فندقي �اً فاخ��راً يف العاصمةالكيني��ة نريوب��ي ،مم��ا أس��فر عن مقت��ل  21ش��خصاً ،وأعلنت مجاعة الش��باب
املتشددة ،اليت تتخذ من الصومال مقراً هلا وتوالي لتنظيم القاعدة ،مسؤوليتها
عن اهلجوم ،وقد أدانت مصر بأش��د العبارات هذا اهلجوم مؤكدة على تكاتف
اجلهود الدولية ملواجهة ظاهرة اإلرهاب واجتثاثها من جذورها.
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 ف��ى  17يوني��ة  2019أدان��ت مص��ر ،يف بيان صادر ع��ن وزارة اخلارجية،اهلجوم اإلرهابي على حافلة تقل جنود كينيني قرب احلدود الصومالية الكينية،
مما أسفر عن وفاة حنو  10جنود ،معربة عن خالص التعازي ألسر الضحايا،
مؤكدة على وقوفها حكومة وش��عباً مع حكومة وش��عب كينيا الش��قيق يف مواجهة
ظاهرة اإلرهاب ،كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من
أج��ل مواجه��ة تل��ك الظاهرة اليت تس��تهدف األم��ن واالس��تقرار يف كافة أرجاء
العامل.
موقف األزهر الشريف إزاء اإلرهاب فى كينيا
م��ع تنام��ي الفك��ر املتط��رف؛ ومع م��رور كينيا ببع��ض احل��وادث اإلرهابية
املختلف��ة وم��ع اجت��اه الدولت�ين مص��ر وكيني��ا إىل االتف��اق عل��ى أهمي��ة حماربة
اإلرهاب عن طريق اقتالع جذور الفكر املتطرف؛ يأتى دور األزهر الشريف يف
مقدمة املؤسسات التى سارعت بتقديم خدماتها املتميزة لكينيا يف جمال تعليم
اللغة العربية وتعاليم اإلسالم احلنيف وصحيح الدين سواء من خالل مبعوثيه
أو من خالل معاهد التعليم األزهرية .
 ف��ى  26إبري��ل  2018احتضنت مدينة "مالين��دي" الكينية ،اجتماعاتاليوم الرابع لقافلة الس�لام املوفدة من ِقبل جملس حكماء املس��لمني إىل كينيا،
حيث شاركت القافلة يف جلسة حوار األديان ،اليت نظمها اجمللس األعلى ملسلمي
كيني��ا ،حبضور ممثلني عن األدي��ان والطوائف الكينية وممثل احلكومة الكينية
لرعاي��ة ح��وار األدي��ان ،وق��دم أعضاء القافلة خالل اجللس��ة نب��ذة تعريفية عن
األزهر الش��ريف كمؤسس��ة دينية تعليمية دعوية ،وعن جملس حكماء املس��لمني
كمؤسس��ة تضم خنبة من علماء الدين اإلس�لامي ،وعن مش��روع قوافل السالم
اليت جتوب العامل لنشر ثقافة احلوار وإرساء دعائم السالم العاملي.
 ف��ى  2نوفم�بر  ، 2018نظمت جمموعة جيل الس�لامة بكينيا بالتعاونمع بعثة علماء األزهر الشريف يف كينيا ندوة لألئمة والدعاة  ،حتت شعار":دور
األئمة والدعاة يف تعزيز السلم اإلجتماعي".
 ف��ى  27فرباي��ر  ،2018اس��تقبل الدكت��ور أمح��د الطيب ،ش��يخ األزهرالش��ريف الش��يخ يوسف نزيبو ،رئيس اجمللس األعلى ملس��لمي كينيا ،وأوضح أن
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األزهر ،مستعد ملضاعفة جهوده ودعمه للمسلمني يف كينيا من خالل زيادة عدد
املنح املقدمة لطالبها يف األزهر ،وتدريب األئمة الكينيني على مواجهة القضايا
واإلش��كاالت املعاص��رة ،م��ن جهت��ه عرب الش��يخ نزيبو عن ش��كره لإلمام األكرب
عل��ى م��ا يقدمه األزهر الش��ريف ملس��لمي كينيا يف اجمل��االت التعليمية والدعوية
واإلغاثي��ة ،مؤك � ًدا أن األزه��ر هو صوت املس��لمني وقبلتهم العلمي��ة الذي حافظ
على االستقرار اجملتمعي يف أفريقيا لعقود طويلة ،وال زال هو الضمانة الوحيدة
حلماية الشعوب اإلفريقية من خطر األفكار املتطرفة.
 فى  24أكتوبر  ،2016استقبل فضيلة اإلمام األكرب أمحد الطيب ،وفداًكينيّ �اً برئاس��ة الش��يخ أمحد بدوي رئي��س اجمللس األعلى ملس��لمي كينيا ،خالل
زيارت��ه للقاه��رة ،وأكد فضيلته أن األزهر الش��ريف يعمل عل��ى جمابهة األفكار
والتيارات اليت تسيء لإلسالم واملسلمني ،مؤك ًدا أن اإلسالم وغريه من األديان
ب��ريء م��ن ه��ذه الص��ورة املتوحش��ة اليت ق��دم به��ا ،ألن األدي��ان مل ينزهلا اهلل
إال خل�ير البش��رية وس��عادتها ،وأبدى اس��تعداد األزهر ملضاعف��ة جهوده ودعمه
للمس��لمني يف كيني��ا م��ن خ�لال زي��ادة ع��دد املنح املقدم��ة لطالبه��ا يف األزهر،
وتدريب األئمة الكينيني على مواجهة القضايا واإلشكاالت املعاصرة.

27

الفصل الثالث
العالقات االقتصادية والتجارية
متث��ل العالق��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة م��ع كيني��ا بع��داً هام �اً ف��ى إط��ار
االسرتاتيجية التى تتبناها مصر حنو زيادة التعاون مع دول القارة األفريقية،
حيث قامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة االقتصادية مع كينيا سواء
عل��ى املس��توى الثنائى أو فى إطار التجمع��ات االقتصادية اإلقليمية التى مجعت
البلدي��ن ،حي��ث ش��هدت تلك العالقات تطوراً إجيابي �اً نتيجة عضوية البلدين يف
جتم��ع الكوميس��ا ،باإلضاف��ة إىل توجه مص��ر األفريقي لتغطي��ة احتياجاتها من
املنتجات والسلع من الدول األفريقية ،إمياناً بأهمية التعاون بني دول القارة مبا
يعود بالنفع على شعوبها.
جتمع الكوميسا
تع��د جمموع��ة الكوميس��ا واحدة م��ن أجنح التكت�لات اإلقيمية ف��ى القارة
األفريقية والتى قامت فى عام  1994لتحل حمل ما كان يعرف مبنطقة التجارة
التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا التى قامت فى عام .1981
 بدأت اتفاقية الكوميس��ا كمنطقة جتارة تفضيلية تهدف للوصول إلقامةمنطقة جتارة حرة بني الدول األعضاء لتتطور وتصبح احتاداً مجركيا ثم سوقاً
مش�تركة ،وق��د وقعت مصر عل��ى االنضمام إىل االتفاقي��ة يف  1998/6/29ومت
الب��دء يف تطبي��ق اإلعف��اءات اجلمركية على الواردات م��ن باقي الدول األعضاء
اعتبارا من  1999/2/17على أساس مبدأ املعاملة باملثل للسلع اليت يصاحبها
شهادة املنشأ معتمدة من اجلهات املعنية بكل دولة.
 وقعت  9دول من الدول األعضاء يف الكوميسا بتاريخ  2000/10/31علىاتفاقية إنش��اء منطقة التجارة احلرة بينها مصر وكينيا وانضمت إليهم رواندا
وبورون��دي ف��ى  2004/1/1حي��ث تقوم تلك الدول مبنح إعفاء تام من الرس��وم
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اجلمركية املقررة على الواردات املتبادلة بينها ش��ريطة أن تكون تلك املنتجات
مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.
التبادل التجاري:
تباين��ت قيم��ة التب��ادل التجارى بني مصر وكينيا خالل ف�ترات زمنية خمتلفة،
فبع��د أن حقق��ت مص��ر زيادة ملموس��ة فى صادراتها ووارداته��ا مع كينيا خالل
الفرتة من  2007إىل  ،2010حدث تراجع فى هذه القيمة فى الس��نوات التالية
لع��ام  2011بس��بب الظ��روف الت��ى مر بها االقتص��اد املصرى ،ث��م أدى اهتمام
الدولة بالتعاون مع كينيا إىل تزايد متواصل منذ عام .2015
 فف��ي ع��ام  ،2007بلغت التجارة بني البلدي��ن  320مليون دوالر ،وارتفع حجمالصادرات املصرية إىل كينيا بنسبة  ٪48.9ليصل إىل  176مليون دوالر ،وألول
مرة منذ  20عاماً ،كان امليزان التجاري لصاحل مصر بفائض قدره  34.4مليون
دوالر.
 يف ع��ام  ،2008بلغ��ت قيم��ة التج��ارة  378.3ملي��ون دوالر ،وتش�ير البيان��اتالتجاري��ة إىل أن الص��ادرات املصرية إىل كينيا بلغت  156.2مليون دوالر ،بينما
بلغ��ت ال��واردات م��ن كينيا  222.1ملي��ون دوالر بفائض ق��دره  65.9مليون دوالر
لص��احل كيني��ا ،هذه الزيادة غري املس��بوقة يف قيمة ص��ادرات كينيا إىل مصر يف
ع��ام  2008كان��ت نتيجة لزيادة حجم وقيمة صادرات الش��اي إىل مصر ،واليت
صنفت كأكرب مستورد للشاي الكيين.
 شهد عام  2010ارتفاع الصادرات املصرية إىل كينيا ،وذلك بعد االخنفاضاحل��اد ال��ذي ش��هده التبادل التج��اري املصري الكيين خالل ع��ام  ،2009وذلك
ف��ى إط��ار اخنفاض قيمة التبادل التج��ارى بني مصر ومعظم دول العامل نتيجة
تأث��ر االقتص��اد املص��رى باألزم��ة املالية العاملية ف��ى  .2008حي��ث بلغ امجالي
الص��ادرات املصري��ة إىل كيني��ا يف  2010حوالي  232,35ملي��ون دوالر مقارنة بـ
 120مليون �اً خ�لال ع��ام  .2009كم��ا زادت الواردات املصرية م��ن كينيا بصورة
ملحوظة خالل العام نفسه ،حيث ارتفعت من  149مليون دوالر بنهاية ديسمرب
 2009إىل  228,66مليوناً بنهاية عام .2010
 وق��د بل��غ حج��م التجارة بني مصر وكينيا  640ملي��ون دوالر خالل عام 2018مقابل  553مليون دوالر خالل عام  2017بنسبة زيادة بلغت  ،%15.7كما حققت
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الص��ادرات املصرية للس��وق الكيين نس��بة زيادة كبرية بلغ��ت  %21.7حيث بلغت
حنو  353مليون دوالر مقابل  290مليون دوالر خالل عام .2017
 كم��ا س��جلت ال��واردات املصرية من الس��وق الكينى ،زي��ادة طفيفة خالل عام ،2018بإمجال��ي  288ملي��ون دوالر مقاب��ل  263ملي��ون دوالر خ�لال عام 2017
بنسبة زيادة بلغت .% 9.5ومن أهم بنود الصادرات املصرية اليت شهدت زيادة
يف تصديرها للسوق الكينى  :السكر ،وحفاظات األطفال ،واملنظفات ،والعبوات
الزجاجية ،واأللواح املستخدمة يف الكتابة.
أه��م الص��ادرات املصري��ة لكيني��ا :الس��كر وامل��والس ،منتج��ات احلدي��د
والصل��ب ،إط��ارات وبطاري��ات الس��يارات ،املنتج��ات الورقي��ة ،الكيماوي��ات
واملنظف��ات الصناعي��ة ،كاب�لات وموص�لات ،احمل��والت الكهربائي��ة ،األدوي��ة
،املعدات اهلندس��ية ،مواد العزل ،األجهزة املنزلية ،املوكيت والس��جاد ،الزيوت
البرتولي��ة ،مش��ع الرباف�ين ،أجه��زة تكيي��ف ،املفروش��ات ،الس��نرتاالت ،لدائن
صناعي��ة ودهان��ات ،الس�يراميك ،أدوات صحي��ة ،أجه��زة تلفزي��ون ،امسن��ت،
صابون ،أمسدة ،دقيق ،شيكوالته وحلويات ،عصائر ومربات.
وأهم الواردات املصرية من كينيا :الشاى ،التبغ ،السيزال ،مواد كيماوية،
زي��وت ،الفواك��ه واخلض��روات الطازجة ،زهور القطف ،الزه��ور اجملففة ،بعض
بنود أحبار الطباعة.
وتبذل جهود من الدولتني لتعزيز ومضاعفة قيمة التبادل التجاري بينهما ،ومن
هذه اجلهود:
 يف يولي��و  2019ش��ارك وف��د مصري فى معرض وقمة أعمال جتمع الكوميس��ا 21 Sourceوذل��ك يف إط��ار أس��بوع كيني��ا التج��اري (الثال��ث) يف العاصم��ة
الكيني��ة نريوب��ي خالل الفرتة من  17اىل  21يوليو  2019وحضره رؤس��اء كينيا
وأوغندا وزامبيا ومورش��يوس ونائب رئيس سيش��ل اىل جانب ممثلني عن الدول
األعض��اء االح��دى والعش��رين ،فض ً
ال عن أكثر من مائيت ع��ارض من املنطقة،
حيث أكد الوفد دعم القيادة السياسية بالبلدين جلهود تعزيز التعاون التجاري
واالقتصادي بني مصر وكينيا يف إطار الكوميسا ودعم اجلهود الرامية إىل دمج
التكتالت االفريقية الثالثة الكوميسا والسادك وجتمع شرق أفريقيا.
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 ف��ى ماي��و  2015نظم��ت وزارة التج��ارة والصناع��ة املصري��ة املع��رض األولللص��ادرات املصري��ة للق��ارة األفريقي��ة « »Egypt export expoف��ى العاصمة
نريوب��ى حبض��ور ع��دد م��ن س��فراء ال��دول العربي��ة ،ورئي��س الغرف��ة التجارية
الكينية ،ووكيل وزارة التجارة الكينية ،افتتح املعرض حممود طلعت سفري مصر
ف��ى كيني��ا؛ حيث أكد عل��ى أهمية الزي��ارات املتتالية لرج��ال األعمال املصريني
حي��ث يوج��د بالس��وق الكينية العدي��د من املنافس�ين املتواجدين من��ذ القدم ما
حيتاج إىل تكرار الزيارات لتعريف املس��تهلك الكيين باملنتجات املصرية ،ودعا
املس��تثمرين الكيني�ين إىل زي��ارة املصانع املصرية ومناطق االس��تثمار ،كما أكد
على احلاجة إىل تعاون أكثر لتحس�ين امليزان التجاري يف الصادرات والواردات
لصاحل البلدين ،الفتاً إىل الس��عى جلذب مس��توردين مصريني للس��وق الكينية،
منوه��ا إىل أن مش��كلة النقل من أبرز املش��كالت اليت تواج��ه املنتجات املصرية
املصدرة لكينيا.
 م��ن جانب��ه ،ق��ال كيربوت��ي جيتون��ي ،رئيس احت��اد الغرف��ة التج��ارة الكينية،إن كيني��ا مدخ��ل لرج��ال األعم��ال واملنتج��ات املصري��ة ألكثر م��ن  6دول أخرى
حتتوى على مئات املاليني من املستهلكني .فكينيا مبوقعها اجلغرايف هى املدخل
الرئيس��ي للتجارة وللدول اإلفريقية احلبيسة اجملاورة هلا مثل رواندا ،بروندي،
جنوب الس��ودان ،وأوغندا عرب ميناء مومباس��ا الذي يعد أكرب ميناء حبري يف
ش��رق إفريقي��ا ،ويتعاظ��م هذا الدور بع��د افتتاح خطوط س��كك حديدة يف يونيو
 .2017ودع��ا إىل االهتم��ام مبعاجل��ة اخلل��ل يف املي��زان التج��اري لصاحل مصر،
مش�يرا إىل ضرورة االهتمام املس��توردين املصريني باملنتجات التى تش��تهر بها
كينيا .وقد ش��ارك باملعرض أكثر من  ٥٢ش��ركة صناعية متخصصة متثل ()6
جمال��س تصديرية ،هي اجملل��س التصديري للمفروش��ات ،واجمللس التصديرى
للغزل والنسيج ،واجمللس التصديرى للصناعات اهلندسية ،واجمللس التصديري
للبناء والتش��ييد ،واجمللس التصدي��رى لألثاث ،واجمللس التصديري للصناعات
الكيماوي��ة ،إىل جان��ب غرف��ة صناع��ة احلب��وب ممثل��ة ع��ن احت��اد الصناع��ات
املصرية.
 ف��ى س��بتمرب  2011أعلن��ت ش��ركة النص��ر للتصدي��ر واالس��ترياد االهتم��امبأفرعه��ا ف��ى ال��دول األفريقي��ة ،خاصة الف��روع املوجودة فى دول ح��وض النيل
ومنها كينيا ،وقامت بوضع تصور نهائى الس��تخدام أحد ممتلكات الش��ركة فى
العاصم��ة نريوب��ى لتحويله��ا إىل مرك��ز جت��ارى مصرى فى كيني��ا ،لعرض كافة
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البضائع املصرية للشركات ذات السمعة العاملية خاصة األثاث املنزىل واألدوات
املنزلية والكهربائية ،حيث أن للشركة فرعاً رئيسياً فى نريوبى ،وآخر فى مدينة
مومباسا ملتابعص عمليات شحن احلاويات من وإىل مصر فى امليناء ،والشركة
تعمل بش��كل جيد فى التصدير واالس��ترياد وتقوم بتصدير منتجات كينية ملصر
مثل الشاى والتبغ الكينى ،وهو ما يعد من األهداف اإلسرتاتيجية ملصر فى ظل
االهتمام املصرى بأفريقيا بوجه عام ،وبدول حوض النيل بوجه خاص ،وتتمثل
السلع التى تستوردها الشركة من مصر للسوق الكينية ،فتتمثل فى مواد غذائية
وخضروات جمففة وعصائر ومربات.
االستثمار:
توجد استثمارات عديدة متبادلة بني مصر وكينيا ،خاصة من جانب رجال
األعمال املصريني ،حيث تأتي االس��تثمارات املصرية بكينيا يف املركز الـ 24من
بني الدول املس��تثمرة يف الس��وق الكينى بإمجالي استثمارات قيمتها  36.6مليون
دوالر ،يف املقاب��ل حتت��ل االس��تثمارات الكيني��ة املرتب��ة رق��م  80يف قائمة الدول
املس��تثمرة بالس��وق املصري بقيمة استثمارات تبلغ  7.7مليون دوالر موزعة على
 22شركة.
ومن االستثمارات املصرية يف كينيا ،الشركة املصرية Citadel Capital
ال�تي أصبح��ت اعتب��اراً م��ن أبري��ل  ،2014متتل��ك نس��بة  %85من أس��هم Rift
 ، Valley Railwaysمش��غل الس��كك احلديدي��ة للخ��ط املمت��د بني مومباس��ا
وكمباال.
وتب��ذل جهود مش�تركة من أجل تعزيز التعاون املش�ترك ب�ين مصر وكينيا
يف اجمل��ال الصناع��ى خاصة يف القطاعات املتعلقة بـ��اإلنتاج الزراعي واحليواني
واليت تشمل تصنيع اللحوم واجللود والعصائر ،اىل جانب العمل على االستفادة
م��ن اخل�برات الصناعي��ة املصري��ة يف جم��االت تقدي��م الدعم الف�ني والتدريب
لقط��اع الصناعة الكينى ،ودراس��ة إمكاني��ة التعاون أيضاً بني اجلانبني يف جمال
تس��جيل األدوية من خالل تسهيل اجلانب الكيين إلجراءات التسجيل وختفيض
التكلفة.
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اللجنة املشرتكة
يعت�بر جمل��س األعم��ال املصرى الكينى واحداً من أهم مثار اس�تراتيجية
دع��م التع��اون االقتص��ادى بني البلدين ،حي��ث مت إطالقه خالل أعم��ال اللجنة
املش�تركة ب�ين مصر وكينيا فى ديس��مرب  ،2016بهدف تعزي��ز التبادل التجاري
واالستثمارات.
 وق��د عق��د االجتماع األول للمجل��س يف حضور وزي��ر الصناعة الكيين،ورئي��س الغرف��ة الصناعية املصرى ،ومجيع أعضاء اجمللس من الدولتني ،واتفق
الطرفان على تش��كيل جمموعات عمل تتولي مس��ئولية تعظيم التبادل التجاري
يف القطاعات اهلندسية ،البرتوكيماويات ،الزراعة ،الصحة ،الطاقة ،واالغذية.
وأك��د رئيس اجمللس حس��ام فريد خالل لقائه بوزي��ر الصناعة والتجارة الكيين
والوفد املرافق له ،أن هناك عدداً من القطاعات اليت يستهدف اجمللس تعزيز
تواجدها يف السوق الكيين خالل الفرتة املقبلة.
 وق��د ش��هدت البعث��ة املصري��ة املمثلة جملل��س األعمال املص��رى الكينىواملكون��ة م��ن  55ش��ركة ممثل��ة م��ن أكث��ر م��ن  60رج��ل أعم��ال يف قطاع��ات
(الصناع��ات اهلندس��ية -م��واد التش��ييد والبن��اء -الصناع��ات الكيماوي��ة -
الصناع��ات الغذائي��ة -قطاع الصحة -قطاع الطاقة املتج��ددة والبيئة -صناعة
املالب��س اجلاه��زة) تعاون �اَ يف قط��اع الصح��ة ،حي��ث مت عق��د اجتماع م��ع وزير
الصح��ة الكي�ني واالتفاق على اآلتى  :الت�برع بوحدة معامل متنقلة لتحليل الدم
(تربع من ش��ركة فاركو مصر) ،والتربع بالف وحدة عالجية لعالج  300حالة
من فريوس س��ي (تربع من ش��ركة فاركو مصر) ،والتربع بوحدة عيادة متنقلة
والقي��ام عل��ى ادارته��ا م��ن خ�لال اطب��اء مصريني بالتن��اوب (تربع من ش��ركة
فارك��و مص��ر) ،باالضاف��ة إىل االتف��اق عل��ى ادارة مستش��في قائم��ة من خالل
تعي�ين إداري�ين واطباء مصريني يف كل قطاعات الصحة ،والتقدم بطلب اعتماد
وتسجيل  30دواء مصري لبيعهم يف السوق ،واستقبال بعثات تعليمية يف القطاع
من كينيا للتدريب والتطوير باملستشفيات املصرية.
 كم��ا التقى أعضاء اجمللس بوزي��ر الطاقة الكينى واتفقا الطرفان علىتق��دم خطاب��ات نواي��ا لع��دد من الش��ركات لعمل حمطات طاقة مشس��ية ،حيث
شركة انارة مصر خبطاب نوايا بإقامة حمطة طاقة مشسية بقدرة  100ميجا
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وات ممول��ة بالكام��ل من اجلانب املصري وتورد انتجاها للحكومة الكينية طبقا
لتعريفات الشراء يف الدولة ،وشركة السويدي مصر خبطاب نوايا بإقامة حمطة
طاق��ة مشس��ية بقدرة  30ميجا وات ممولة بالكام��ل من اجلانب املصري وتورد
انتجاها للحكومة الكينية طبقا لتعريفات الشراء يف الدولة ،باالضافة إىل تقدم
ش��ركة انفيني�تي خبطاب نوايا باقامة حمطة طاقة مشس��ية بق��درة  250ميجا
وات ممول��ة بالكام��ل من اجلانب املصري وتورد انتجاها للحكومة الكينية طبقا
لتعريفات الشراء يف الدولة.
 ويف جمال الزراعة ،اتفق الطرفان على التعاون املشرتك يف االستثمارالزراعي باستثمارات مصرية يف زراعة حماصيل الذرة الصفراء والصويا واألرز
وغريها طبقا للمقدرة الزراعية للرتبة ،واملتوقع ان يس��هم يف زيادة الصادرات
املصري��ة م��ن امليكن��ة واملعدات مث��ل املضخات ،احمل��ركات ،اخلاليا الشمس��ية،
اجل��رارات ،نظ��م الري مبتوس��ط  25ملي��ون دوالر ،والعمل عل��ى تعظيم تصدير
االمسدة املصرية واملعدات الزراعية املصرية ومضخات الري شاملة كل انظمة
ال��ري ،وتقديم منحة تدريب مقدمة م��ن القطاع اخلاص مبصانعها ومزارعهها
مبص��ر الكث��ر م��ن  500عام��ل يف ه��ذا القطاع يف كيني��ا ،فيما تط��رق اللقاء إىل
عدد من احملاور املهمة خالل اللقاءات الثنائية بني الشركات املصرية والكينيه،
حيث مت االتفاق على حبث االس��تفادة من اجملزر االلي التابع للحكومة الكينيه
بنريوب��ي وتطوي��رة من حيث اجلودة واالنتاج طبقا للمواصفات املصرية املقبولة
ح�تي نتمك��ن م��ن االس��تفادة منه يف س��د الفج��وة الغذائية احليواني��ة ،حيث مت
االتفاق استخدام اجملزر والتصدير إىل مصر.
 كم��ا مت توقي��ع اتف��اق حبض��ور وزراء الصناع��ة والزراع��ة واالس��كانالكي�ني وحبض��ور جمل��س االعم��ال بكام��ل تش��كيله ،على إص��دار أوام��ر توريد
وش��راء للش��ركات املصري��ة أعض��اء البعثة ،بقيم��ة  10ملي��ون دوالر واليت متثل
 ٪5م��ن امجال��ي رقم صادرات مص��ر لكينيا يف  2016يف قطاعات ( الصناعات
اهلندسية -الصناعات الكيماوية -مواء البناء ،األغذية  -الصحة).
 وتنعق��د االجتماع��ات املش�تركة للمتابع��ة بصف��ة ربع س��نوية ،حيث متإنش��اء خمازن للمنتجات املصرية يف مومبس��ا على مساحة  50000مرت 2وصلت
حيت اآلن  21حاوية ملنتجات مصرية (مواد بناء ،أغذية ،كيماوية ،هندسية)،
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الرتويج واالس��ترياد للمنتجات املصرية إىل ش��رق أفريقيا .وإقامة مصنع تعبئة
وتغليف الشاي يف املنطقة الصناعية بالعني السخنة لتصديرها للدول األوروبية
واخلليج العربي ،ومنطقة شرق وسط آسيا.
 ف��ى نوفمرب 2016ترأس��ت الدكتورة س��حر نصر وزي��رة التعاون الدوىل،الوف��د املص��رى املش��ارك يف املؤمت��ر رفي��ع املس��توى للش��راكة العاملي��ة من أجل
التع��اون اإلمنائي الفعال بالعاصم��ة الكينية نريوبي ،ويعد املؤمتر منصة فريدة
م��ن نوعه��ا لرؤس��اء الدول واحلكوم��ات والوزراء ورؤس��اء املنظم��ات والقيادات
الدولي��ة الك�برى؛ لبحث س��بل تعزي��ز فعالية التع��اون اإلمنائي الدول��ي وتطوير
مب��ادئ التنمي��ة الفعال��ة ،مب��ا يتناس��ب م��ع أولوي��ات ال��دول ويس��هم يف حتقي��ق
أهداف التنمية املستدامة .وشارك فيه أكثر من  100متحدث و 1500من قادة
التنمي��ة ح��ول الع��امل ،كما ترأس��ت جلس��ة فرعية بعن��وان "قصة جن��اح تنموية
يف مص��ر" ،وال�تي هدفت إىل اس��تعراض النماذج الناجحة للش��راكة الش��املة
والفعالة للتنمية املس��تدامة يف صعيد مصر ،واليت تعد واحدة من أكثر املناطق
احتياجا يف مصر.
ً
 فى  16نوفمري  2016استقبل رئيس الوزراء املهندس شريف إمساعيل،وليلي��ام روت��و  -نائ��ب رئي��س مجهورية كيني��ا ،حيث مت االتفاق عل��ى التعاون يف
جمال التدريب يف جماالت األمن والزراعة وكذلك مت التباحث بشأن العالقات
التجاري��ة ب�ين البلدي��ن وال�تي تتج��اوز الـ 500ملي��ون دوالر ،معربا ع��ن أمله يف
زيادة حجم االستثمار بني مصر وكينيا ،الفتا الي أنه مت إلغاء تأشرية الدخول
للمصريني الراغبني يف زيارة كينيا.
 اتفق��ت كيني��ا ومص��ر عل��ى إلغ��اء االزدواج الضري�بي على ال��واردات يفحماول��ة لتحس�ين التجارة بني البلدين وذلك خ�لال الزيارة الرمسية التى قام
بها الرئيس السيسى لكينيا فى فرباير  ،2017القرار يعين أن البضائع من كال
البلدين لن ختضع إال لرسوم االسترياد فقط.
 ش��اركت مص��ر يف املؤمت��ر رفي��ع املس��توي لالقتص��اد األزرق املُس��تدامال��ذي ُعق��د يف العاصم��ة الكيني��ة نريوبي خ�لال الفرتة م��ن  26إىل  28نوفمرب
 ،2018حيث ترأس الوفد املهندس شريف إمساعيلُ ،مساعد رئيس اجلمهورية
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للمش��روعات القومي��ة واالس�تراتيجية .وألق��ى املهندس ش��ريف إمساعيل كلمة
مصر خالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر تضمنت اإلشارة إىل التحديات البيئيّة
ال�تي تواج��ه البح��ار واحمليط��ات واألنهار والبح�يرات من تل��وث صناعي وتغري
املن��اخ وارتفاع مس��تويات املياه ،ون��وه املهندس إمساعيل يف هذا الصدد بالتزام
مصر بالعمل على مواجهة تلك التحديات على املس��توى الوطين يف إطار "رؤية
مص��ر  "2030للتنمي��ة املس��تدامة ،وعل��ى مس��توى الق��ارة األفريقي��ة من خالل
أجندة االحتاد األفريقي للتنمية املستدامة لعام  ،2063خاصة على ضوء رئاسة
مصر لالحتاد األفريقي خالل عام .2019
 كما التقي املهندس ش��ريف إمساعيل بعدد من املس��ئولني الكينيني علىهام��ش املؤمت��ر ،على رأس��هم وزي��ر النقل والبني��ة التحتية واإلس��كان والتطوير
احلضري ،حيث مت حبث س��بل تعزيز التعاون يف مش��روعات اإلس��كان املتوس��ط
والبني��ة التحتي��ة الكيني��ة ،وذلك من خالل خلق ش��راكات ب�ين القطاعني العام
واخل��اص يف البلديّ��ن واس��تفادة الش��ركات املصري��ة م��ن الفرص االس��تثمارية
املتاحة بالسوق الكينية.
 ف��ى مارس  2019ش��اركت مص��ر جبناح متميز مبع��رض "كينيا الدوليلصناع��ات البرتوكيماوي��ات والبالس��تيك والتعبئة والتغلي��ف" ،وقد ضم اجلناح
 31ش��ركة مصري��ة متخصص��ة ف��ى ه��ذا اجمل��ال ،وأش��اد املس��ئولون الكيني��ون
مبس��توى املنتجات املصرية وقدرتها التنافس��ية الكبرية اليت متكنها من النفاذ
إىل الس��وق الكيين ،ال س��يما وأنها تس��تفيد من اإلعفاءات اليت متنحها اتفاقية
التجارة احلرة ملنطقة الكوميس��ا.وتأتي املش��اركة املصرية يف املعرض اس� ً
�تكمال
جله��ود مص��ر يف تعزي��ز التبادل التجاري مع كينيا ،وفت��ح اجملال أمام املنتجات
املصري��ة لدخ��ول األس��واق الكينية ،اليت تع��د البوابة اإلقليمي��ة للنفاذ إىل دول
ش��رق أفريقيا ،وذلك يف إطار مس��اعي مصر لتعزيز التجارة البينية واالندماج
اإلقليم��ي يف الق��ارة األفريقي��ة اتس��ا ًقا م��ع أه��داف الرئاس��ة املصري��ة احلالي��ة
لالحتاد األفريقي.
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التنمية والتدريب واإلغاثة
اتس��مت العالق��ات ب�ين مصر وكينيا بال��ود والتع��اون ،وحرصت مصر على
تقديم خمتلف أنواع الدعم واملساعدة للشعب الكيين خالل فرتات األزمات وفى
مواجهة الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف والفيضانات ،كما قدمت مصر من خالل
الصن��دوق املص��ري للتعاون الفين م��ع أفريقيا التابع ل��وزارة اخلارجية املصرية
ثم الوكالة املصرية للش��راكة من أجل التنمية ،اليت حلت حمل الصندوق ،ومن
خ�لال املؤسس��ات املصرية املعنية ،العديد من املس��اعدات وال��دورات التدريبية
باإلضاف��ة اىل حرصه��ا على إيفاد اخلرباء املصريني ف��ى إطار الدعم والتعاون
الفن��ى مع كينيا فى جم��االت الزارعة واملياه والثروة احليوانية وتربية األمساك
والصحة واالتصاالت واألمن وبناء القدرات وغريها من اجملاالت األخرى.
 يت��م تدريب جمموعات متتالي��ة من الكوادر الكينية يف مصر ،وتتضمنالدورات التدريبية جماالت الزراعة ،اهليدروليكا ،االسرتاتيجية ،األمن ،الري،
الصح��ة ،التمري��ض ،الس��ياحة والفن��ادق ،الفض��اء ،الدبلوماس��ية ،العس��كري،
الطريان املدني
 كما يقدم املركز الدولي للزراعة عدداً من الدورات يف جماالت :إنتاجالدواج��ن ،اخلض��روات ،اخلدمات الزراعية ،حتليل املش��روعات ،إنتاج القطن،
اإلدارة املتكامل��ة لآلفات ،إدارة املي��اه والرتبة ،إنتاجية وصحة احليوان ،وتقدم
وزارة الكهرباء املصرية  17منحة سنوية إىل كينيا.
 ف��ى م��ارس  2012قام صامويل بوغيس��يو وزير االتص��االت واملعلوماتالكين��ى بزي��ارة ملص��ر ،لعق��د ع��دد م��ن االتفاقي��ات املش�تركة ب�ين البلدين فى
ع��دد م��ن اجمل��االت املتعلق��ة باالتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات وعل��ى رأس��ها
إنش��اء وإدارة الق��رى الذكي��ة ،وتنفيذ ع��دد من الربام��ج املتخصصة فى جمال
االتص��االت لتأهي��ل الك��وادر البش��رية م��ن الش��باب الكين��ى ،مثل برام��ج ونظم
التدريب االحرتافى والتدريب املتخصص لتلبية احتياجات احلكومة الكينية من
الكوادر املؤهلة على أعلى مستوى من مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
واس��تعرض الوف��د الكين��ى أهم مالمح الرؤية املس��تقبلية لدولة كينيا فى جمال
االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات حتى عام  ،2030واهتم��ام البلدين مبجاالت
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التعهيد وتطوير البنية األساس��ية ،وتفعيل احلكومة اإللكرتونية واحملتوى احمللى
الرقمى ،واالهتمام بوضع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كأولوية على مستوى
الدول��ة للمس��اعدة ف��ى تطوي��ر البنية األساس��ية ،ورغبة اجلان��ب الكينى فى أن
تس��اهم مص��ر بش��كل فعال فى جم��ال رقمنة احملتوى ،كما طال��ب الوفد الكينى
بنقل اخلربة املصرية فى جمال تنمية صناعة التعهيد فى البلدين ،والعمل سويا
على مستوى القارة لتطوير البنية األساسية وإتاحة وصول املعلومات من خالل
مبادرات إقليمية يتم االتفاق على تنفيذها مع مصر.
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الفصل الرابع
التعاون بني مصر وكينيا بشأن مياه النيل
ترتبط مصر وكينيا بالشريان املشرتك لنهر النيل ،وجيمعهما تاريخ طويل
م��ن التع��اون املثمر على كافة األصعدة ،وقد س��عت مصر منذ القدم إىل تنظيم
عالقته��ا ب��دول ح��وض النيل ومن ضمنه��ا كينيا ،واالتصال الدائ��م بها لالتفاق
على األسلوب األمثل الستغالل مياه النيل مبا يعود بالنفع على كل دول احلوض
مع احلفاظ على حق مصر التارخيي فى مياه النيل.
وميت��د التع��اون ب�ين البلدين ليش��مل إىل جانب مياه نهر الني��ل ،التعاون يف
إدارة م��وارد املي��اه بصف��ة عام��ة ،حي��ث مت توقي��ع مذك��رة تفاهم ملش��روع إدارة
تطوي��ر امل��وارد املائية بكينيا خالل زيارة وزير الرى الكينى ملصر فى أغس��طس
 ،2016لتنفيذ مش��روعات تنموية وتش��مل إنشاء  6سدود لتجميع املياه وخزانات
املي��اه ،وحف��ر  20بئ��راً للمياه ،وتنفيذ مش��روع جتريبى لنظم ال��رى احلديثة فى
الزراعة والتدريب وبناء القدرات للفريق الفنى الكينى فى مصر وكينيا.
وكان��ت مص��ر قد وقع��ت مع كينيا عدداً من االتفاقي��ات حلفر وجتهيز 180
بئ��ر مي��اه جوفي��ة ألغ��راض الش��رب باملناط��ق القاحل��ة بكينيا من خ�لال منحة
مصري��ة م��ن ميزاني��ة وزارة ال��رى ،مت تنفيذه��ا بداية من ع��ام  2003على أربع
مراحل ،ومت االنتهاء منها فى عام .2009
 يف  28يولي��و  ،2011ش��ارك الوفد املصري برئاس��ة وزي��ر املوارد املائيةوالري يف االجتماع الوزاري ملبادرة حوض النيل الذي عقد بنريوبي.
 فى سبتمرب  2011أكد السفري املصرى فى كينيا أن العالقات املصريةالكيني��ة تس�ير يف اجتاه تصاع��دي ،وأن كينيا تتفهم االحتي��اج املصري احلقيقي
للمياه ،وان املسئولني يعرفون أن نهر النيل هو شريان احلياة ملصر ،باإلضافة
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إىل أن كيني��ا تعتم��د يف زراعته��ا عل��ى مي��اه األمط��ار ،وكل حاجاته��ا للمياه هو
توفري الطاقة ،ومصر متفهمة هلذه الرؤية.
 يف إط��ار املب��ادرة املصري��ة لتنمي��ة دول ح��وض الني��ل يف يوني��و ،2014تلقى العديد من املهندس�ين الكينيني دورات تدريبية يف جمال امليكنة الزراعية
للم��زارع الصغ�يرة ،كم��ا مت توقيع مذكرة تفاهم ب�ين اجلانبني املصري والكيين
يف هذا الشأن .كما يشارك اجلانب الكيين بانتظام يف برنامج التدريب السنوي
ال��ذي تنظم��ه وزارة الكهرب��اء املصرية للك��وادر الفنية بدول ح��وض النيل ،إىل
جانب الدورات اليت تنظمها وزارة املوارد املائية والري.
 ف��ى م��ارس  2015أعلن��ت وزارة املوارد املائية وال��ري ،أن مصر وكينيااتفقت��ا عل��ى إعداد مذك��رة تفاهم لتعزي��ز التعاون يف جمال املش��روعات املائية
خاص��ى حف��ر اآلب��ار اجلوفية ،وس��دود حصاد األمط��ار ،فض ً
ال ع��ن جمال بناء
الق��درات والتدري��ب ،ج��اء االتف��اق خ�لال لق��اء مج��ع الدكت��ور حس��ام مغازي،
وزي��ر امل��وارد املائية والري ،مع فيلكس كوس��كي وزير الزراعة والثروة احليوانية
والس��مكية الكي�ني؛ فى مص��ر ،لبحث تعزيز العالق��ات الثنائية وإقامة عدد من
وخصوصا حفر اآلبار اجلوفية.
املشروعات الثنائية يف جماالت املياه والري
ً
 ف��ى فرباي��ر  2016ق��ام الدكت��ور حس��ام مغ��ازى وزي��ر امل��وارد املائي��ةوال��رى اىل نريوب��ى ف��ى زيارة لكينيا اس��تغرقت يومني ،ش��ارك خالهل��ا الوزير
فى االحتفال الس��نوى بذكرى مبادرة حوض النيل  ،والتى مت االتفاق عليها فى
فرباير عام  1999وبدأ أول اجتماع هلا فى عام  ،2007ويعقد هذا االحتفال كل
ع��ام يف دول��ة من دول حوض النيل ويهدف لتدعيم أواصر التعاون اإلقليمي بني
هذه الدول من أجل الوصول إىل تنمية مس��تدامة فيها واالس��تفادة الكاملة من
مياه النهر.
 ف��ى 17يناي��ر  2017قدم��ت مص��ر منحة لكيني��ا لتنفيذ مش��روع ادارةوتطوي��ر امل��وارد املائي��ة فى كينيا وال��ذى يتمثل فى حفر  20بئرا جوفيا وإنش��اء
 6س��دود لتجميع املياه "خزانات املياه" ومش��روع جتريبى لتنفيذ وتش��غيل نظم
ال��رى احلديث��ه فى الزراع��ة باإلضافة إىل التدريب وبناء الق��درات على أن يتم
التنفيذ خالل  5سنوات.
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 تطرقت مباحثات الرئيسني املصرى والكينى خالل لقائهما فى فرباير 2017إىل دع��م جه��ود التنمي��ة يف دول ح��وض النيل ،حيث أكد الرئيس��ان على
أهمي��ة مواصل��ة العم��ل عل��ى حتقي��ق أكرب اس��تفادة من نه��ر الني��ل جلميع دول
احل��وض ،من خالل املش��روعات املش�تركة اليت حتقق املنفع��ة املتبادلة ،وبدون
إحلاق ضرر حبقوق واس��تخدامات هذه الدول من مياه نهر النيل .وهو ما أكده
الرئيس السيس��ى خالل لقائه بالرئيس كيناتا قائ ً
ال " :س��ندعم التنمية يف دول
ح��وض الني��ل لتحس�ين اس��تخدام ه��ذا الني��ل الكبري لص��احل دول ح��وض النيل
عمو ًما".
 ف��ى  13يولي��و  2017ق��ام حممد عبد العاط��ى وزير املوارد املائية و الرىبزي��ارة لكيني��ا ،وذلك لبحث س��بل دعم التعاون الثنائي م��ع دول حوض النيل و
تدشني مشروع التعاون املشرتك بني البلدين فى اطار منحة مصرية تهدف اىل
توفري مياه الش��رب للمناطق اجلافة و احملرومة بكينيا وذلك كهدية من الش��عب
املصرى اىل الشعب الكينى الشقيق.
 ف��ى نوفم�بر  2018التقى حممد عبد العاطى وزي��ر املوارد املائيّة والريبعدد من الوزراء باحلكومة الكينية منهم وزراء املياه والصرف الصحى والزراعة
وال��رى واحلك��م احملل��ى ،وذل��ك على هامش حض��وره فعاليات مؤمت��ر االقتصاد
األزرق املس��تدام بنريوب��ى ،حي��ث حب��ث م��ع وزي��ري املي��اه وال��ري مش��روعات
التع��اون املش�تركة بني البلديّن ،وس��بل الب��دء يف تفعيل مذك��رة التفاهم املُوقعة
ب�ين البلديّ��ن لتنفي��ذ عدد من املش��روعات يف جمال إدارة امل��وارد املائيّة والري
يف كيني��ا ،كم��ا تناول��ت اللق��اءات تفعيل التعاون املش�ترك ،ومتابعة املش��روعات
املشرتكه واتفاقيات التعاون ،اليت يتم تنفيذها بني مصر وكينيا ،وكذلك موقف
مشروع املمر املالحي وأهميته يف التكامل مع مشروع “البست” وهو ممر التنمية
ال��ذي يرب��ط ش��رق افريقيا بغربها ،واملمر املالحي الذي يربط البحر املتوس��ط
وحب�يرة فيكتوريا ،وقد أس��فرت هذه اللقاءات الوزارية ع��ن االتفاق علي تبادل
اخل�برات يف جم��االت الزراع��ه وال��ري ومعاجلة مياه الص��رف الصحي واإلدارة
احمللية.
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الفصل اخلامس
العالقات الثقافية والتعليمية والرياضية
العالقات الثقافية
ترتبط مصر وكينيا بعالقات ثقافية وطيدة ،وميتك البلدان تارخيياً ثقافياً
مينحهما خصوصية ال مثيل هلا ،وفى الس��نوات األخرية بدأ املؤسس��ات الثقافية
فى البلدين فى عقد الفعاليات واملهرجانات والعروض الفنية التى كان هلا بالغ
األثر فى التقريب بني الش��عبني املصرى والكينى والتعرف على ثقافة كل منهما
لآلخ��ر ع��ن قرب ،وقد س��اهم االتف��اق املوقع بني مصر وكينيا ف��ى إطار تدعيم
التعاون الثقايف بني دول حوض النيل؛ فى دعم وتنش��يط حركة التبادل الثقافى
والفنى بني البلدين ،ومن بني مظاهر التواصل الثقايف بني البلدين:
 خالل مهرجان األقصر السابع فى مارس  2018للسينما األفريقية متع��رض الفيل��م التس��جيلي الطويل من دولة كينيا "قمر جدي��د" للمخرجة فيليبا
نديسي هريمان ،ترصد أحداث الفيلم رحلة إلي جزيرة "المو" وبعض التغريات
اليت طرأت علي اجملتمع وحتويلها من بلد مغمورة إلي مدينة كبرية ذات ميناء
ضخم.
 اس��تضاف ملتق��ي القاه��رة الدولي للرس��وم املتحركة يف دورت��ه الثانيةعش��ر ،وال��ذي ينظم��ه قط��اع صن��دوق التنمي��ة الثقافي��ة ،بالتعاون م��ع اجلمعية
املصري��ة للرس��وم املتحرك��ة ،يف الف�ترة م��ن  21إىل  1م��ارس  ،2019الفن��ان
الرس��وم املتحرك��ة الكي�ني كوامى نيوجن��و وهو حاصل على العدي��د من اجلوائز
العاملي��ة ف��ى هذا اجمل��ال ،ومت عرض فيلم بعن��وان" The legend of Ngong
 "hillsم��ن إخ��راج الفن��ان الكي�ني أعقب��ه ن��دوة عن ف��ن الرس��وم املتحركة يف
القارة األفريقية.
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 أش��ادت مندوب��ة اخلارجي��ة الكينية يف مهرجان أس��وان الدولي للثقافةوالفنون ،كرموز مائنا ،باألمن واألمان واالستقرار يف مصر ،مؤكدة أن معدالت
األمن يف القاهرة واألقاليم أعلى من غريها يف العواصم األخرى .مضيفة أنها
كان��ت تتمن��ى مش��اركة بالده��ا يف مهرجان أس��وان الذي نظمت��ه اهليئة العامة
لقص��ور الثقاف��ة ف��ى فرباي��ر  ،2019إال أن الدع��وة املوجه��ة إىل بالده��ا كانت
متأخ��رة بع��ض الش��يء ،مما ح��رم بالدها من املش��اركة ،مش�يرة إىل أن كينيا
به��ا  ٤٧فرق��ة قومي��ة مبع��دل فرقة لكل إقلي��م يف كينيا ،معربة ع��ن أملها يف أن
تشهد فعاليات املهرجان القادم وجود برنامج مطبوع باللغة اإلجنليزية يتضمن
بع��ض املعلوم��ات ع��ن حمافظة أس��وان ومصر بصف��ة عامة ،وعن أه��م املناطق
االستثمارية والسياحية إلعطاء خلفية للمشاركني يف املهرجان.
 أعلنت إدارة مهرجان األقصر للس��ينما األفريقية اختيار كينيا ضيفالشرف للمهرجان فى دورته التاسعة فى عام .2020
 ف��ى يوني��ه  2019ش��اركت اهليئ��ة العامة لقص��ور الثقاف��ة بعرض فنىلفرقة سوهاج للموسيقي العربية مبهرجان نريوبى الثقافى بكينيا مبشاركة 23
دول��ة م��ن أحن��اء العامل ،حيث تغن��ت الفرقة بأروع األحل��ان واألغنيات ،جبانب
عزف عدد من املقطوعات املوسيقية.
 ف��ى م��ارس  2019ش��اركت الس��فارة املصرية يف نريوب��ي يف احتفاالتمس��رح كينيا الوطين مبناس��بة اليوم العاملي للمس��رح ،حيث أكدت الس��فارة يف
كلمته��ا خ�لال االحتف��االت عل��ى األهمي��ة اليت توليه��ا مصر ملد جس��ور التعاون
والتفاه��م ب�ين ال��دول األفريقي��ة ،الس��يما يف إط��ار الرئاس��ة املصري��ة احلالي��ة
لالحت��اد األفريق��ي ،مب��ا يف ذل��ك م��ن خ�لال الفن��ون واآلداب بش�تي أنواعه��ا،
ورحب��ت الس��فارة بق��دوم الف��رق املس��رحية الكيني��ة ألداء عروضه��ا يف مص��ر
السيما علي خشبة مسرح دار األوبرا اجلديدة اليت سيتم افتتاحها يف العاصمة
اإلدارية اجلديدة ،وتعد املشاركة املصرية هى الثانية يف جمال املسرح يف كينيا،
بعد مشاركة فرقة مسرحية مصرية يف مهرجان كينيا العاملي للمسرح يف أكتوبر
 ،2018وذل��ك يف إط��ار تعزي��ز التواص��ل الثق��ايف واحلضاري بني ش��عوب القارة
األفريقية كأحد أولويات الرئاسة املصرية لالحتاد األفريقي.
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 يف ض��وء العالق��ات املتمي��زة اليت جتم��ع البلدين أعلن��ت مصر تكثيفمش��اركتها يف املهرجانات الثقافية الدولية اليت تنظمها كينيا وقد رحبت كينيا
بهذه الرغبة وأعربت وزيرة الثقافة الكينية عن رغبة بالدها يف االس��تفادة من
اخلربات املصرية الكبرية يف جمال املتاحف.
 فى الفرتة من  27ديسمرب  2010إىل  2يناير  2011قام كالونزو ماسيوكانائ��ب رئي��س مجهورية كينيا بزيارة إىل مصر على رأس وفد رفيع املس��توى من
املس��ئولني الكيني�ين ،وخ�لال الزيارة قام ماس��يوكا بزيارة جامعة اإلس��كندرية
حبض��ور الدكت��ورة هن��د حنف��ي رئي��س جامع��ة اإلس��كندرية والدكتور ريتش��ارد
موباى رئيس جامعة موي الكينية لتوقيع اتفاقية تعاون جديدة بني جامعة موي
األفريقية وجامعة اإلس��كندرية يف جمال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب
وحض��ور املؤمت��رات وتبادل الدوريات واألحباث العلمية للمس��اهمة يف مناقش��ة
خمتلف النواحي العلمية واألكادميية.
العالقات الرياضية
تعت�بر األلع��اب الرياضي��ة م��ن أهم األنش��طة االجتماعية املؤث��رة فى دعم
العالق��ات السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة بني ش��عوب العامل بش��كل عام
والش��عوب األفريقية بش��كل خاص ،نظراً التس��اع قاعدتها اجلماهريية ومتتعها
بق��در ع��ال من املنافس��ة ،ومؤخراً؛ تس��عى مصر لإلس��تفادة بكل الوس��ائل التى
متكنها من التقارب مع شعوب القارة األفريقية.
 ف��ى ه��ذا الس��ياق ق��ام ن��ادى وادى دجلة ف��ى أكتوب��ر  2016بافتتاح فرعجديد للنادى يف العاصمة الكينية نريوبي ،ليصبح أول نادي مصري له فروع يف
دول أخري ،وذلك ضمن خطة ش��املة وضعتها ش��ركة أندية وادى دجلة للتوس��ع
داخ��ل مص��ر وخارجها ،وتش��مل افتتاح  ٢٠ناديًا فى كيني��ا تليها أثيوبيا وأوغندا
وتنزانيا.
 قام��ت وزارة الش��باب والرياض��ة بالتع��اون م��ع جامع��ة ال��دول العربي��ةبتنظيم «سفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل» يف سبتمرب  ،2018بلغ
عدد املش��اركني يف الس��فينة  220ش��اباً وفتاة ميثلون  24دولة عربية وأفريقية،
47

حي��ث مت تنظي��م جول��ة مبدينة أس��وان بزيارة الس��د العالي ومعب��د فيله ،وذلك
يف إطار أنش��طة وبرامج «القاهرة عاصمة الش��باب العربي  »2018حتت ش��عار
«حل��م واح��د ..ه��دف واحد» ،وقام املش��اركون بتقديم نبذة ع��ن تاريخ كل دولة
وثقافته��ا وعاداته��ا وتقاليدها وأهم املعامل الس��ياحية واألثري��ة بها ،والعالقات
اليت تربطها مبصر قدميا وحديثاً.
 فى  9يونيو  2019التقى السفري املصري يف كينيا وزيرة الرياضة والثقافةوال�تراث الكيني��ة أمينة حممد حيث مت اس��تعراض ترتيب��ات بطولة كأس األمم
األفريقية لكرة القدم اليت تستضيفها مصر خالل الفرتة من  21يونيو إىل 19
يولي��و  ،2019وال�تي تأه��ل منتخ��ب بالدها الكي�ني ألول مرة منذ ف�ترة طويلة.
وق��د أعرب��ت الوزيرة الكينية عن تطلعها لزيارة مصر وحضور فعاليات البطولة
األفريقي��ة ،كم��ا أبدت اهتمامها بتعزيز التع��اون الرياضي بني مصر وكينيا من
خالل تبادل الرياضيني واخلربات بني البلدين.
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الباب الثاني
حملات عن مجهورية كينيا

نبذة تارخيية
تش�ير بع��ض دراس��ات االنثروبولوجي��ا إىل أن جمموع��ات م��ن البش��ر ق��د
استوطنت منطقة شرق أفريقيا منذ مليوني سنة ،حيث عثر العلماء على بعض
اآلث��ار البش��رية املعروف��ة يف وادي األخ��دود العظي��م يف ش��رقي أفريقي��ا مب��ا يف
ذل��ك أج��زاء م��ن كينيا ،ومن��ذ حوالي  3000س��نة بدأت جمموع��ات خمتلفة يف
الن��زوح م��ن خمتلف أحناء أفريقي��ا إىل منطقة كينيا وه��ذه اجملموعات األوىل
هم أسالف الكينيني احلاليني ،وكانوا ميارسون الزراعة والرعي والصيد.
وقد أدى موقع كينيا على احمليط اهلندي يف جعلها حمطة وقوف لكثري من
رواد البح��ار األوائ��ل م��ن مثـ��ل اليونانيني والرومان والعرب ،وق��د بدأ العرب يف
النزول على الساحل الكيين منذ قرون عديدة.
االحتالل الربتغالي
يف عام 1498م ،قام الربتغالي فاسكو دا جاما باإلحبار حول رأس الرجاء
الصاحل ،ووصل إىل الس��احل الكيين ،ويف أوائل القرن الس��ادس عشر امليالدي،
اس��تطاع الربتغالي��ون االس��تيالء عل��ى املنطق��ة الس��احلية من الع��رب ،وحققوا
أرباحـً��ا هائلة من التجارة يف كينيا .ولكن العرب استطاعوا هزمية الربتغاليني
يف أواخر القرن السابع عشر ،واستعادة السيطرة.
االستعمار الربيطانى
ب��دأ النف��وذ الربيطان��ي ف��ى كيني��ا مس��ترتاً خل��ف ش��ركة ش��رق أفريقي��ا
الربيطاني��ة الت��ى عق��دت معاه��دة يف ع��ام  1887م��ع س��لطان زجنب��ار صاحب
الس��لطة الش��رعية على ش��رقي أفريقيا ،ومبقتضاها تدفع الش��ركة  %20مقابل
استئجار جزء من ساحل كينيا إلنشاء خط سكك حديد كينيا  -أوغندا بالقرب
م��ن مومباس��ا ،وحصل��ت يف ع��ام 1888م من احلكوم��ة الربيطانية عل��ى امتياز
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باسم "الشركة اإلمرباطورية الربيطانية لشرق إفريقيا" ،ولكنها مل تكن متلك
األموال الكافية الس��تغالل املنطقة .وقعت بريطانيا معاهدة مع أملانيا القتس��ام
شرق أفريقيا يف سنة 1888م ،وقام هذا االحتالل على أنقاض متزيق حكم آل
بو س��عيد ،فأخذت أملانيا القس��م اجلنوبي أي تنجانيقا ،وأخذت بريطانيا كينيا
والقس��م األك�بر من الصومال .ويف ع��ام 1895م ،اس��تولت احلكومة الربيطانية
على املنطقة ،وس��رعان ما بس��طت س��يطرتها على بقية البالد ،حيث أصبحت
كينيا تعرف باسم شرق إفريقيا الربيطانية.
ويف ع��ام 1901م ،أكمل��ت بريطاني��ا خ��ط الس��كك احلديدية بني مومباس��ا
وحبرية فكتوريا ،ثم تنازلت الشركة للحكومة الربيطانية عن حقها ،وهكذا كانت
البداية االس��تعمارية ،وش��جعت املواطنني الربيطاني�ين وغريهم من األوروبيني
على االستيطان يف كينيا ،ومل ميض وقت طويل حتى أسس كثري من األوروبيني
مزارع كبرية يف البالد واس��تأجروا األفارقة للعمل فيها ،وكانت بريطانيا حتكم
كيني��ا م��ن خالل املوظف�ين الربيطانيني ،ومل يكن للس��كان األفارقة أي كلمة يف
ش��ؤون احلكم ،ويف جمال الرتبية والتعليم ،أنش��أ الربيطانيون يف كينيا مدارس
على منط املدارس القائمة يف بالدهم.
االستقالل
يف  12ديس��مرب ع��ام  1963حصل��ت كيني��ا عل��ى االس��تقالل ،ث��م حترك��ت
سريعاً حنو استبدال النظم االقتصادية والثقافية ،اليت كان يطبقها االستعمار
الربيطان��ي ،وتوس��عت احلكوم��ة سريعـ �اً يف نظ��ام امل��دارس احلكومي��ة ،جبانب
إنشاء املواطنني عدداً من مدارس خاصة ،واستطاعت احلكومة الكينية تدعيم
الشعور باالعتزاز القومي بني املواطنني واحلد من عوامل الفرقة بينهم ،بعد أن
كانت االنتماءات العرقية هى السائدة فى عهد االستعمار.
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الفصل األول
بيانات أساسية
الدولة:
اإلسم الرمسي :مجهورية كينيا.
العاصمــة :عاصم��ة كينيا هي مدينة نريوبي وتوج��د باملرتفعات الداخلية،
ويفصلها عن الساحل مخس مئة كيلومرتا تقريبا.
اليوم الوطين :عيد االستقالل فى 12ديسمرب عام 1963م،
العملة :عملة كينيا الرمسيّة هي ش��يلينغ كيين ويُرمز هلا بـ  ، KESو(
 1دوالر أمريكي =  103شيلينج كيين)2019 -
العلـ ـ ــم:
عبارة عن ثالثة مس��تطيالت أفقية متس��اوية ،باأللوان  :األس��ود فى أعلى
العل��م ث��م األمحر حباف��ات بيضاء فاألخضر ،ويتوس��ط العلم درع كبري كاس��ياً
رحمني متقاطعني.
الشعار:
يتكون الش��عار الكيين من أس��دين ميس��كان برحمني وبينهما درع حمارب
حيت��وي عل��ى ال��وان العل��م الكيين ،ويف منتص��ف الدرع صورة ديك حيمل فأس��ا
حيث يرمز إىل حياة جديدة ومزدهرة.
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اجلغرافيا (املوقع واملساحة):
تقع كينيا شرقي أفريقيا ،تشرف حبدودها الشرقية على احمليط اهلندي،
وجتاوره��ا أوغن��دا م��ن الغرب ،وتنزانيا من اجلنوب ،وإثيوبيا وجنوب الس��ودان
من الشمال والصومال من الشمال الشرقي.
مساحة مجهوريّة كينيا حنو  580ألف كم .2
املناخ:
تنتمى كينيا إىل املناخ االستوائي ،إال أن األحوال املناخية تتوقف على درجة
العرض أو االرتفاع ،فاملناطق الس��احلية والس��هول اجملاورة هلا مرتفعة احلرارة
عالي��ة الرطوبة ،أما املناطق اجلبلية فتنخفض حرارتها وتزداد أمطارها ،ويقل
املط��ر يف أقص��ى الش��مال ،وتتح��ول املنطق��ة إىل مناخ ش��به صح��راوي ،ويعيش
معظ��م س��كان كيني��ا يف النط��اق املرتف��ع ،أو بالقرب م��ن الس��واحل.واملغامرات
ومتوسط درجات احلرارة بني  27و 17درجة مئوية.
التضاريس:
نتيجة لتنوع املناخ يف كينيا يتنوع النبات الطبيعي بني الصحراوي والغابات
االستوائية ،وتنقسم إىل ثالث مناطق متميزة هي:
-1املنطقة الساحلية
عب��ارة ع��ن ش��ريط ضيق من األرض على س��احل احملي��ط اهلندي ،وتضم
ش��واطئ مجيل��ة وحب�يرات س��احلية ماحلة ،ومس��تنقعات لنبات��ات املاجنروف،
وأش��جار ج��وز اهلند والبالذر األمريكي ،وقلي� ً
لا من الغابات املطرية الصغرية،
وتقع مومباسا ،ثـاني أكرب مدن كينيا ،وميناؤها الرئيسي على هذا الساحل.
-2السهول
متت��د م��ن املنطق��ة الس��احلية حنو الداخ��ل ،وتغطي حنو %75من مس��احة
كيني��ا ،وتش��كل سلس��لة م��ن اهلضاب ،ترتف��ع تدرجيياً م��ن مس��توى البحر على
الس��احل إىل حوال��ي  1200م�تر يف الداخل ،وتنمو عليها الش��جريات والنباتات
الكثيفة واحلشائش.
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-3املناطق املرتفعة
تق��ع يف جن��وب غربي كينيا وتـ��تكون من جبال وهض��اب وتالل ،ويف طرفها
الش��رقي يق��ع جب��ل كيني��ا وهو أعل��ى نقطة يف الب�لاد ،حيث يص��ل ارتفاعه إىل
5199م ف��وق س��طح البح��ر ،واليفوق��ه ارتفاع �اً يف إفريقيا إال جب��ل كيليمنجارو
يف تنزاني��ا .وه��ذان اجلب�لان هم��ا بركان��ان خام��دان .ويقع��ان قريبـ �اً من خط
االستواء ،وبالرغم من ذلك فإن قمتيهما مغطاتان بالثلج واألنهار اجلليدية.
األنهار والبحريات
النه��ران الرئيس��يان يف كيني��ا ،هم��ا نه��را آث��ي وتان��ا ،وينب��ع كالهم��ا م��ن
األراض��ي املرتفع��ة ،ليصبا يف احمليط اهلندي ،ويس��مى اجلزء الش��رقي من آثي
نه��ر جاالن��ا .وتغطي حب�يرة تريكانا اليت تس��مى أيضاً حبرية رودلف مس��احة
6,405كم ،²وتقع يف أقصى الش��مال ،وميتد طرفها الش��مالي إىل أثيوبيا .وتقع
حب�يرة فكتوري��ا أك�بر حب�يرة يف إفريقي��ا يف الط��رف الغربي من كيني��ا ،ولكن
اجلزء األكرب من البحرية اليت تعرف يف كينيا باسم فكتوريا نيانزا ،يقع داخل
حدود أوغندا وتنزانيا .وتغطي البحرية 69,484كم ²يقع منها حنو 3,780كم²
يف كينيا.
السكان:
يبل��غ ع��دد س��كان كينيا حوال��ي 51مليون نس��مة ،طبقاً إلحصائي��ات األمم
املتحدة عام .2018
ينتم��ي الكيني��ون األفارق��ة إىل حن��و  40جمموع��ة عرقي��ة خمتلف��ة ،أك�بر
جمموعة هي كيكويو أو اجليكويو ،كما توجد أربع جمموعات أخرى هي الكالنجي
وكامبا ولوهيا واللوو.
اللغـــــــــــة:

االجنليزية هى اللغة الرمسية للبالد ويستخدمها الكثري من الكينيني املتعلمني،
أم��ا اللغة الس��واحيلية فه��ى اللغة القومية التى يتقنها معظم الكينيني ،وتس��تخدم يف
التفاه��م بني الس��كان من اجملموعات العرقي��ة املختلفة التى مازالت حتتفظ بلغاتها
أو هلجاتها اخلاصة.
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أهم املدن:
نريويب:
العاصمة ،وهى أكرب مدينة فى كينيا ،ومن أكرب املدن يف أفريقيا ،واش��تق اس��م
نريوب��ي م��ن لغة قبائل املاس��اي وجاءت من كلمة "إن��كارا نريوبي" وتعين مكان
املاء البارد ،وتشتهر أيضاً باسم "املدينة اخلضراء حتت الشمس" ،وحييط بها
ضواح حديثة راقية بنيت فيها مساكن وفيالت جديدة ،وحتتوي على العديد من
ٍ
احملميات الطبيعية ،وهي مقر ألكثر من مئة شركة عاملية كربى.
مومباسا:
تع��ود أهمي��ة ه��ذه املدينة إىل أنّه��ا تارخيية ،وهي مدينة س��احلية وعاملية
وجتارية ،ومتلك مينا ًء واس��عاً حيتوي على الس��فن التجارية واملراكب الشراعية
التقليدية يف مينائها الواسع.
انكورو:
متت��د إىل ارتف��اع  1848مرتاً فوق مس��توى س��طح البح��ر ،وتعد من أمجل
امل��دن الس��ياحية فى كينيا ،وقد تُّوج��ت كأنظف املدن ،كما تضم متحف ناكورو
الذي يصور حياة ما قبل التاريخ.
التقسيم اإلدارى
تنقس��م كينيا إىل مثاني حمافظات ،وتنقس��م احملافظات إىل  71مقاطعة
تنقس��م بدورها إىل  262قس��م .تنقس��م األقس��ام بدورها إىل  2,427حملة ثم
إىل  6,612حملة فرعية ،احملافظة حيكمها مفوض احملافظة ،السلطات احمللية
يف كني��ا يف األغل��ب ال تتب��ع احل��دود املش�تركة مع األقس��ام االداري��ة .ويصنفون
كمجالس مدن ،بلديات ،بلدات ،ومقاطعات.
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الفصل الثاني
النظام السياسي
الدستور:

اعتمد دستور كينيا اجلديد يف  4أغسطس  2010ودخل حيز النفاذ يف 27
أغس��طس  2010مبوافق��ة األغلبي��ة الس��احقة من الكينيني ،ليح ّل حمل دس��تور
كيني��ا األول ال��ذي اعتم��د يف عام  ،1963وقد أقر الدس��تور اجلديد إقامة نظام
رئاسي للحكم؛ وحتقيق مبدأ الفصل والتوازن يف توزيع السلطات ،وألغى منصب
رئيس الوزراء ،ودخل حيز التنفيذ عقب االنتخابات الرئاس��ية اليت جرت يف 4
مارس  ،2013وفاز بها الرئيس أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA
السلطة التنفيذية:

رئيس اجلمهورية

رئي��س اجلمهوري��ة مبوج��ب نص املادة  131من الدس��تور هو رئيس الدولة
واحلكوم��ة؛ يباش��ر الس��لطة التنفيذي��ة مبس��اعدة نائب الرئي��س وأمناء جملس
ال��وزراء؛ وه��و القائ��د الع��ام لق��وات كيني��ا املس��لحة؛ وه��و أيض �اً رئيس جملس
األم��ن الوط�ني؛ ورمز للوح��دة الوطنية ،ويت��م انتخابه باالنتخاب املباش��ر ملدة
 5س��نوات وجيب أن حيصل الفائز بكرس��ى الرئاس��ة على األقل على  %25من
أصوات الناخبني فى مخسة أقاليم على األقل من االقاليم الثمانية فى كينيا،
وقد حدد الدس��تور الكينى بعض الش��روط الواجب توافرها فيمن يرش��ح نفسه
لالنتخابات الرئاسية وهى أن يكون:
 مواط ًنا كينياً باملولد؛ مؤه ًال للرتشح يف انتخابات لعضوية الربملان؛
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مرشحا مستق ً
ال؛
مرشحا من حزب سياسي أو
ً
ً
مرش��حا م��ن ع��دد ال يق��ل ع��ن ألفي ناخب م��ن كل أغلبية من
ً
املقاطعات.
وق��د انتخ��ب أوه��ورو كينياتا رئيس �اً لكينيا ف��ى  9أبري��ل  2013بعد أن فاز
على منافس��ه رايال أودينغا يف اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاس��ية ،ويف 11
أغس��طس  2017أعلن��ت جلن��ة االنتخاب��ات الكينية ،فوز الرئي��س املنتهية واليته
أوه��ورو كينيات��ا ،بوالي��ة جديدة حلكم كيني��ا ،وحصل كينياتا عل��ى  %54,27من
األصوات مقابل  % 44,74ملنافسه الرئيسى رايال اودينجا.
انئب الرئيس

هو املس��اعد الرئيس��ي للرئيس وينوب عنه يف تنفيذ املهام اليت مينحها له
الدستور وأية مهام أخرى قد يوكلها الرئيس إليه ،عند غياب الرئيس أو عجزه
مؤقتً��ا وخ�لال أي��ة فرتة أخ��رى خيتارها الرئيس ،يق��وم نائب الرئي��س بأعمال
الرئيس.
ال يت��وىل نائ��ب الرئي��س أي منصب تابع للدول��ة أو وظيفة عامة ،خالل 14
يوم �اً م��ن خل��و منص��ب نائ��ب الرئيس ،يرش��ح الرئيس ش��خصاً لش��غل املنصب
ويصوت اجمللس الوطين على الرتشيح يف خالل ستني يوماً من استالمه.
جملس الوزراء

يتك��ون م��ن  :الرئي��س؛ نائب الرئي��س؛ النائب العام؛ وم��ا ال يقل عن أربعة
عش��ر وال يزي��د ع��ن اثين وعش��رين وزي��راً خيتاره��م الرئي��س مبوافقة اجمللس
الوطين.
السلطة التشريعية:
يتك��ون الربملان الكيين من اجمللس الوطين وجملس الش��يوخ ،حبيث يؤدي
كال اجمللسني املهام املسندة إليهما طبقاً ألحكام الدستور.
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 -1اجمللس الوطين  :ميثل سكان الدوائر االنتخابية واملصاحل اخلاصة،
ويسن التشريع طبقاً للباب  4من الدستور ،وكذلك يتوىل اإلشراف على ميزانية
الدول��ة ،ويراج��ع أداء منصب��ى الرئي��س ونائ��ب الرئيس وغريهما من مس��ئولي
الدولة ويبدأ عملية إقالتهم من مناصبهم ،ويشرف على أجهزة الدولة ،ويوافق
على قرارات إعالن احلرب وقرارات مد حالة الطوارئ.
ويتكون اجمللس الوطنى من  92 :عضواً يُنتخب كل منهم من قبل الناخبني
املس��جلني يف الدوائ��ر الفردي��ة؛  47س��يدة تُنتخ��ب كل منهن من قب��ل الناخبني
املسجلني يف املقاطعات 12 ،عض ًوا ترشحهم األحزاب السياسية الربملانية طبقًا
لنسبة أعضائها يف اجمللس الوطين ،لتمثيل املصاحل اخلاصة ،من بينها الشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال.
 -2جملــس الشــيوخ  :ميث��ل املقاطع��ات ويعم��ل عل��ى محاي��ة مصاحله��ا
وحكوماتها ،ويش��ارك الربملان يف مهمة التش��ريع من خالل النظر يف مشروعات
القوان�ين ال�تي ختص تلك املقاطعات ،وهو املس��ئول عن ختصي��ص املوارد على
مستوى املقاطعات ،كما يشارك جملس الشيوخ يف اإلشراف على مسؤولي الدولة
من خالل النظر يف أى قرار بعزل الرئيس أو نائبه من منصبيهما .
 -3النظــام االنتخــايب  :يق��وم النظ��ام االنتخابي يف كينيا وفقاً لدس��تور
 2010على مجلة من القواعد العامة أهمها احلرية يف مباشرة احلقوق السياسية
مبوجب املادة  ،38على أال ينتمي أكثر من ثلثى أعضاء اهليئات العامة املنتخبة
لنف��س الن��وع االجتماع��ي ،مع التمثيل العادل لألش��خاص ذوي اإلعاقة ،وكذلك
حرية االنتخابات ونزاهتها.
-4األح ـزاب السياســية  :تع��د التجرب��ة الكيني��ة منوذج �اً للتح��ول
الدميوقراطى التدرجيى والذى استغرق قرابة عشرين عاماً.
ظل حزب االحتاد الوطين اإلفريقي الكيين ،KANUهو احلزب احلاكم
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يف كيني��ا ،من��ذ ع��ام  ،1969ويف يوليه  ،1990اندلع��ت تظاهرات تطالب بالعودة
للنظام التعددي .ويف أواخر عام  ،1991مت تعديل الدس��تور ،ليس��مح بالتعددية
احلزبية .يف ديس��مرب  ،2002أجريت انتخابات رئاس��ية ،فاز فيها مواي كيباكي
مرش��ح ائت�لاف رينب��و الوط�ني املع��ارض  .NARCويف ديس��مرب  ،2007أُعي��د
انتخ��اب كيباك��ي ،يف انتخاب��ات مل يع�ترف بنتيجته��ا منافس��ه ،مرش��ح احلركة
الدميوقراطي��ة الربتقالي��ة ،راي�لا أودينج��ا ،فاندلعت مواجه��ات بني الطرفني،
ويف أواخر فرباير  ،2008رعت األمم املتحدة حمادثات للس�لام بني الطرفني،
نتج عنها اتفاق لتقاس��م الس��لطة بينهما ،ش��غل أودينجا مبوجبه منصب رئيس
الوزراء .
الشروط األساسية لألحزاب السياسية
كل ح��زب سياس��ي :لدي��ه ش��خصية وطنية كم��ا ينص قان��ون برملاني؛ لديه
جه��ة منتخب��ة دميقراطياً؛ يعزز وحيافظ على الوح��دة الوطنية؛ يلتزم باملبادئ
الدميقراطية للحكم الرشيد ،ويعزز وميارس الدميقراطية من خالل انتخابات
منتظم��ة وح��رة ونزيه��ة يف احل��زب؛ حيرتم حق كل األش��خاص يف املش��اركة يف
العملي��ة السياس��ية م��ن بينهم األقليات والفئات املهمش��ة؛ حي�ترم ويعزز حقوق
اإلنس��ان واحلري��ات األساس��ية واملس��اوة ب�ين اجلنس�ين واإلنصاف؛يع��زز بن��ود
ومب��ادئ ه��ذا الدس��تور وس��يادة القان��ون؛ ويش�ترك يف مدونة س��لوك لألحزاب
السياسية وحيرتمها.
وال حيق ألى حزب سياس��ى  :أن يقوم على أس��اس ديين أو لغوي أو عرقي
أو جنس��ى أو إقليم��ي ،وال أن يس��عى إىل الرتوي��ج للكراهي��ة على أي أس��اس؛ أو
يشارك يف ارتكاب العنف ؛ أو يشكل أو حيتفظ بقوة شبه مسلحة أو ميليشيا أو
أية منظمة شبيهة.
وق��د نش��أ يف مجهوري��ة كيني��ا عدد كب�ير من األح��زاب السياس��ية  :حزب
كيني��ا االحت��ادي ،احت��اد كيني��ا الوط�ني اإلفريق��ي ،ائت�لاف احل��زب الوط�ني،
ائتالف رينبو الوطين (قوس قزح)  ،احلركة الربتقالية الدميقراطية ،احلركة
الربتقالية الدميوقراطية ،حزب الوحدة الوطنية  ،املنتدى الدميقراطي املتحد،
واحلزب اجلمهوري املتحد ،وحركة ماسحة الدميقراطية .
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السلطة القضائية
يس��تمد النظام القانونى فى كينيا من القانون االجنليزى والعرف الكينى
العام والقوانني القبلية وتقوم احملكمة العليا مبراجعة القوانني دستورياً.
وتقبل كينيا السلطة اإللزامية حملكمة العدل الدولية ولكن بتحفظ.
وتتك��ون الس��لطة القضائي��ة فى كينيا م��ن املدعى الع��ام وحمكمة النقض
واحملكمة العليا .
يعني رئيس اجلمهورية ،رئيس القضاة ونائب رئيس القضاة طبقاً لتوصية
مفوضي��ة اخلدم��ات القضائية وبعد احلصول عل��ى موافقة اجمللس الوطين؛ كما
يعني كل القضاة طبقاً لتوصية مفوضية اخلدمات القضائية.
احملاكم الثانوية
وتضم  :حماكم الصلح؛ حماكم القضاة؛ احملاكم العس��كرية؛ وأية حمكمة
أخ��رى أو جمل��س عدل��ي حمل��ي يؤسس��ه أي قان��ون برملان��ي غ�ير احملاكم اليت
تتأسس كما تنص املادة  162من الدستور الكينى.
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الفصل الثالث
االقتصــــاد
يقوم االاقتصاد الكينى على أس��اس "اقتصاد الس��وق" ،مع وجود عدد
قليل من مشاريع البنية التحتية اململوكة للدولة ،وحيافظ على نظام حر للتجارة
اخلارجي��ة ،وج��دول األعم��ال اإلمنائ��ي يف كيني��ا مرتب��ط برؤي��ة  ،2030وتهدف
الرؤي��ة إىل حتوي��ل كيني��ا إىل بلد صناعي جديد متوس��ط الدخل يوفر مس��توى
حياة مرتفع جلميع مواطنيه حبلول .2030
وتقوم الرؤية على الدعامات الثالث االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية،
وتهدف الدعامة االقتصادية إىل حتقيق متوسط معدل منو اقتصادي يبلغ % 10
سنوياً ،وتسعى الدعامة االجتماعية إىل حتقيق تنمية اجتماعية عادلة ومتماسكة
ومنصفة يف بيئة نظيفة وآمنة ،وتهدف الدعامة السياسية إىل إجياد نظام حكم
دميقراط��ي يتمح��ور حول الش��عب وموجه حنو حتقيق النتائ��ج ومنصف ،ونظام
حوكمة دميقراطي قائم على املساءلة.
 تتمتع كينيا باقتصاد حيافظ على نظام جتارة خارجية متحررة ويديربعض املؤسسات احلكومية.
وتشمل الصناعات الرئيسية :الزراعة والغابات وصيد األمساك والتعدين
والتصنيع والطاقة والسياحة واخلدمات املالية،
بلغ إمجالي الناتج احمللي لكينيا  98.264مليار دوالر عام  2018مما جيعل
ترتيبها رقم  65ضمن أكرب اقتصادات العامل.
 تعت�بر حكوم��ة كيني��ا بيئ��ة جاذب��ة لالس��تثمار بش��كل عام ،وقد س��نتالعديد من اإلصالحات التنظيمية لتبسيط االستثمار األجنيب واحمللي ،وتشكل
التحوي�لات املالي��ة م��ن قبل الكيني�ين غري املقيم�ين الذين يعمل��ون يف الواليات
املتحدة والش��رق األوس��ط وأوروبا وآس��يا ،مصدراً هاماً للعمالت األجنبية ،كما
متتلك كينيا بنية حتتية اجتماعية ومادية متطورة.
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 اعتب��اراً م��ن س��بتمرب  ،2018ب��دت التوقع��ات االقتصادي��ة إجيابية معتوق��ع من��و إمجال��ي النات��ج احملل��ي ،ويع��زى ذل��ك إىل ح��د كبري إىل التوس��ع يف
االتصاالت السلكية والالسلكية والنقل والبناء والتعايف يف الزراعة ،ويدعم هذه
التحس��ينات جمموعة كب�يرة من العمالة احملرتفة ذات التعليم العالي ،وتش��كل
نريوبي حلقة التواصل الرئيسية واملركز املالي األساسي يف شرق أفريقيا.
 وقد منا الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي بنسبة  ٪ 5.9يف عام ،2018مقاب��ل  ٪ 4.9يف ع��ام  ،2017بدع��م من الطقس اجليد ،وحتس�ين ثقة األعمال،
ومنو االستهالك.
 يعتم��د االقتص��اد الكيين على قطاع اخلدمات بنس��بة تصل اىل حوالي % 61يليها قطاع الزراعة بنس��بة  % 24ثم الصناعة بنس��بة  % 15وتقدر حجم
التج��ارة اخلارجي��ة الكينية  22ملي��ار دوالر بإمجالي ص��ادرات تقدر حبوالي 6
مليارات دوالر تركز معظمها حول الشاي والنب والتبغ ومواد البستنة.
الزراعـــــة
تعد الزراعة ثاني أكرب مساهم يف إمجالي الناتج احمللي يف كينيا ،بعد قطاع
اخلدمات ،ويوفر قطاع الزراعة العمل بصورة مباش��رة وغري مباش��رة لنحو 70
 %من السكان ،ومن أهم احملاصيل النقدية :الشاي واملنتجات البستانية والنب،
وت��زرع ج��وز اهلن��د واألناناس وج��وز الكاجو والقطن وقصب الس��كر والس��يزال
والذرة يف املنطقة املنخفضة.
النفـــــــــط
ف��ى نهاي��ة  2017أعلنت احلكومة الكينية عزمها اس��تئناف تصدير كميات
حم��دودة م��ن النف��ط اخلام ،وذل��ك يف ثاني حماولة تصدير جتريبية تس��تهدف
اختب��ار م��دى قب��ول األس��واق العاملي��ة خلامه��ا احملل��ي املع��روف باس��م "خ��ام
توركانا " ،وذلك قبيل الش��روع يف تش��ييد بنية حتتية أساس��ية ضخمة تتطلبها
عمليات تصدير لكميات كبرية فض ً
ال عن خطوط أنابيب لنقل اخلام إىل منافذ
التصدير.
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وت�تراوح كمي��ات التصدي��ر احمل��دودة للنف��ط اخلام ما ب�ين  2000و4000
برميل يوميا يتم نقلها عرب شاحنات لتخزينها يف خزانات تابعة لـ "معمل كينيا
لتكري��ر الب�ترول " ،يف مدينة مومباس��ا الش��اطئية متهيداً لش��حنها إىل أس��واق
التصدير.
وف��ى أوائ��ل يوني��ة  2018ص��درت كيني��ا ،أول دفع��ة م��ن النف��ط اخل��ام يف
تارخيه��ا ،يف إط��ار خط��ة جتريبي��ة تع��رف باس��م "مش��روع النف��ط املبك��ر "،
وانطلقت الش��احنات احململة بالنفط م��ن مقاطعة توركانا ،مشالي كينيا؛ حيث
يوجد بئر التنقيب "جناميا ." 8
وتس��تخدم كيني��ا مش��روع النف��ط املبك��ر التجرييب لرتس��خ نفس��ها كدولة
مص��درة للنف��ط اخل��ام يف املنطق��ة ،وش��دد الرئي��س كينيات��ا عل��ى أن انضم��ام
كيني��ا إىل مص��اف البل��دان املصدرة للنفط س��يعزز من الش��راكات االقتصادية
والتجارية احلالية ،إضافة إىل تعزيز فرص النمو واالس��تثمارات داخل البالد.
قائ� ً
لا" :س�تركز حكوميت عل��ى تطوير قطاعي النفط والغاز من أجل حتس�ين
االقتصاد وحياة الناس ".
السياحة:
كينيا واحة برية تعج بأصناف احليوانات الربية املختلفة ،فبسبب مساحتها
الواسعة ومناخها االستوائي جند فيها العديد من احليونات الربية اليت جتوب
األراضي يف لوحة فنية مجيلة ،ومتثل السياحة نشاطاً اقتصادياً مهماً.
ويزور كينيا أكثر من  500,000سائح سنوياً ،ويزيد ما تدره السياحة على
البالد على  200مليون دوالر أمريكي سنوياً .كما يوفر النشاط السياحي فرص
عمل ألكثر من  40,000كيين ،ومن أشهر املناطق السياحية:
 -1نريوب��ى  :وتش��تهر حبديق��ة نريوب��ي الوطني��ة ،وتق��ع عل��ى بع��د س��بعة
كيلوم�تراً م��ن ناطحات الس��حاب يف العاصم��ة ،كما حتتوي على ع��دة أنواع من
احليوانات مثل :األس��ود ،والفهود ،والغزالن ،واحلمار الوحش��ي ،والنعام ،وأكثر
م��ن  400ن��وع م��ن الطيور املختلفة ،كما يع ّد مركز الزرافة الذي يقع عند س��فح
احلديقة الوطنية وطناً للزرافات من نوع روتشيلد املهددة باالنقراض.
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 -2مومباسا  :تتميز بسواحل رائعة متتد بطول  480كم وتوفر فرص غوص
فريدة وس��ط الش��عاب املرجانية وخاصة يف حديقة مومباس��ا البحرية الوطنية
وحول جزيرة واسيين ،كما ميكن هلواة التاريخ أن يستمتعوا باستكشاف حصن
يس��وع والبل��دة القدمية اليت تع��ود إىل القرن الـ 16بش��وارعها الضيقة واملنازل
القدمية وحمالت بيع التذكارات.
 -3حممية ماس��اي مارا الوطنية  :تقع على احلدود مع تنزانيا تضم أكرب
احتياط��ي م��ن احلي��اة الربي��ة يف العامل ،وتش��هد كل ع��ام من يولي��و إىل أكتوبر
اهلجرة العظمى آلالف من احليوانات الربية واحلمار الوحشي وغزال طومسون
إىل س�يرينجييت ،ويف نهر مارا تعيش حش��ود من فرس النهر والتماس��يح ،كما
توفر احلديقة مش��اهد مفرتس��ة دموية بفضل األس��ود والفهود والنمور ،وخاصة
خالل األشهر اجلافة من ديسمرب حتى فرباير.
 -4حممية أمبوسيلي الوطنية  :وبها جبل كليمنجارو أعلى قمة يف أفريقيا،
وه��ى واح��دة م��ن أفضل األماكن ملش��اهدة قطع��ان كبرية من الفيل��ة عن قرب،
ناهي��ك عن النمور واألس��ود والفهود والزراف والغ��زالن وأكثر من  600نوع من
الطيور.
 -5جزيرة المو  :تقع هذه اجلزيرة الصغرية مشال ش��رق مومباس��ا وهي
واحدة من مواقع الرتاث العاملي لليونس��كو ومن روائع الس��ياحة يف كينيا  ،وتعد
أقدم مستوطنة مأهولة يف كينيا تعود إىل القرن الـ ،12ومعظم سكانها مسلمون
يرت��دون الزي التقليدي اإلس�لامي .ش��وارعها الضيقة تش��كل متاه��ة رائعة من
العم��ارة العربي��ة واألوروبي��ة م��ع األب��واب اخلش��بية املنحوت��ة بدق��ة والس��احات
واملقاه��ي ال�تي تف��وح منه��ا رائح��ة القه��وة العربي��ة ،والزال��ت احلم�ير وس��يلة
املواصالت هناك كما كانت لقرون ،ومن أهم معامل املدينة حصن المو ومتحف
المو الذي يعرض الثقافة السواحلية والتاريخ البحري يف املنطقة.
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الصناعة
على الرغم من أن كينيا هي البلد األكثر تطوراً صناعياً يف شرق إفريقيا،
إال أن التصني��ع ال ي��زال ميث��ل  %15فق��ط م��ن إمجال��ي الناتج احملل��ي ،وأصبح
قط��اع الصناع��ة والتصني��ع ذا أهمي��ة متزاي��دة لالقتصاد الكي�ني ،وقد انعكس
ذلك على زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي.
ويرتك��ز النش��اط الصناع��ي ح��ول أكرب املراك��ز احلضري��ة الثالثة نريوبي
ومومباس��ا وكيس��ومو ،تهيمن عليه صناعات جتهيز األغذية مثل طحن احلبوب
أيضا
وإنتاج البرية وقصب الس��كر وتصنيع الس��لع االستهالكية  ،يوجد يف كينيا ً
مصفاة لتكرير النفط تقوم مبعاجلة النفط اخلام املستورد إىل منتجات برتولية
 ،خاصة للسوق احمللي.
ويش��ارك القطاع اخلاص يف تصنيع الس��لع املنزلية وقطع غيار الس��يارات
واألدوات الزراعية ،ما يقرب من نصف االس��تثمار يف القطاع الصناعي أجنيب
حيث تقدم اململكة املتحدة نصف هذه االس��تثمارات فيما تعد الواليات املتحدة
ثانى أكرب مستثمر.
التجارة اخلارجية
الص��ادرات الرئيس �يّة لكيني��ا ه��ي :ال�بن ،والش��اي ،واملنتج��ات النفطي��ة،
ّ
باإلضاف��ة لص��ادرات أخ��رى منه��ا  :اإلمسنت ،والزه��ور ،واللح��وم ،واألناناس
والس��يزال ،كل ذل��ك بقيم��ة إمجالية حن��و 6.228 :بالي�ين دوالر  ،وأهم الدول
املس��توردة  :أوغن��دا وتنزاني��ا ،وهولن��دا ،واململك��ة املتح��دة ،والوالي��ات املتحدة
األمريكية ،ومصر ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية.
أم��ا ال��واردات ،فتش��مل :اآلالت الصناعي��ة ،واحلديد ،والف��والذ ،والنفط ،
بقيمة واردات إمجالية قدرها  15.1بليون دوالر  ،من ك ّل من  :اهلند ،والصني،
واإلمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية السعودية.
االستثمار فى االبتكار
تنمو شركات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الناشئة يف كينيا بسرعة
كبرية نظراً التساع املساحة املتاحة لإلبداع واالبتكار.
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تصنف ثالث ش��ركات حاضنة يف كينيا بني أفضل ثالث ش��ركات مميزة
ضمن الش��ركات احلاضنة لألعمال اجلامعية يف أفريقيا (الش��ركتان األخريان
موجودتان يف مصر واملغرب)
س��ليكون س��افانا ه��و اللقب ال��ذى مت اطالقه على كينياً تأس��ياً بـ س��يلكون
ف��اىل املرك��ز الرئيس��ي آلخ��ر صيح��ة يف ع��امل التكنولوجي��ا املتط��ورة واملوجود
ف��ى كاليفورني��ا ،وقد أصبحت س��يلكون س��افانا مكاناً ألصح��اب رؤوس األموال
الدولي�ين واملنظم��ات ال�تي ال تبغي الرب��ح ،ووكاالت املس��اعدات األجنبية ،وقد
عق��دت فيه��ا القم��ة العاملي��ة الس��نوية السادس��ة لري��ادة األعمال خ�لال الفرتة
املمتدة بني  26-25يوليو  ،2015وهي املرة األوىل اليت تعقد فيها القمة يف بلد
أفريق��ي م��ن البل��دان الواقعة جن��وب الصحراء الكربى ،وه��ذه تعد داللة أخرى
إضافية تؤكد على أن اقتصاد كينيا متني وقوي.

68

الفصل الرابع
السياسة اخلارجية
ح��دد الرئي��س الكين��ى أوه��ورو كينيات��ا فى خطاب��ه  -الذي ألق��اه الرئيس
عقب فوزه فى االنتخابات الرئاس��ية عام  - 2013مرتكزات سياس��ته اخلارجية
يف :حفظ األمن اإلقليمي ،ضمان احلركة احلرة لألش��خاص والبضائع ،وتقوية
اهليئات اإلقليمية واالعتماد عليها ،واحرتام مبدأ املس��اواة بني الدول ،ووجوب
احتف��اظ كيني��ا بال��دور القي��ادي يف منطق��ة ش��رق إفريقي��ا وخارجه��ا ويف نفس
الوقت احلرص على مبدأ الس��يادة وإبعاد الدول الغربية عن الش��ؤون الوطنية،
م��ع االلت��زام بالتعام��ل م��ع الق��وى االقتصادية التقليدي��ة مثل الوالي��ات املتحدة
األمريكي��ة ،بريطاني��ا وال��دول األوروبي��ة األخ��رى إضاف��ة لل��دول الصاعدة مثل
الصني ،الربازيل ،اهلند وروسيا.
حتظى كينيا بسياس��ة خارجية فاعلة على املس��توى الدولي ،ويرتكز معظم
السفراء الكينيني يف غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان واسرتاليا واهلند،
كما أن معظم دول العامل واهليئات الدولية يوجد هلا متثيل يف كينيا.
العالقات اإلقليمية والشرق أوسطية :
كيني��ا عضو فاع��ل يف العديد من املنظمات واهليئ��ات اإلقليمية واإلقليمية
 /الدولي��ة املرتبط��ة ب��دول القارة ودول اجلوار ،ومن ه��ذه املنظمات واهليئات :
جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ، ACPالسوق املشرتكة
لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ، COMESAمجاعة شرق أفريقيا ، EAC
مص��رف التنمية لش��رقي أفريقيا ، EADBبعثة منظم��ة األمم املتحدة لتحقيق
االس��تقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ، MINURSOالعملية املختلطة
لالحت��اد األفريقي واألم��م املتحدة يف دارفور ، UNAMIDبعثة األمم املتحدة
يف جن��وب الس��ودان ، UNMISSاالحت��اد األفريق��ي ، AUق��وات األمم املتحدة
املؤقتة يف لبنان ، UNIFILومنظمات وهيئات أخرى عديدة .
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مالمح السياسة اإلقليمية
ترتب��ط كيني��ا منذ القدم ب��أدوار إقليمية كبرية؛ فقد س��بق هلا وأن قامت
بدور فاعل يف سوق شرق أفريقيا اليت ضمت تنزانيا وأوغندا ،تلك اليت أوشكت
أن تتح��ول إىل احت��اد فيدرال��ي ل��وال انس��حاب كيني��ا ،كم��ا برزت على املس��توى
اإلقليم��ي يف الكوميس��ا واإلجي��اد ،مم��ا مكنها م��ن القيام بأدوار ع��دة ،وحياول
الرئيس أوهورو كينياتا جاهداً الس�ير خبطوات س��ريعة حنو االندماج اإلقليمي
يف منطقة شرق أفريقيا.
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الفصل اخلامس
الثقافــة واإلعالم
تع��د وس��ائل اإلع�لام يف كيني��ا صناعة متنامي��ة ونابضة باحلي��اة ،ما زالت
ً
مستقبل واعداً ،وينص الدستور الكينى على احرتام حرية التعبري.
تواجه
تض��م وس��ائل اإلع�لام يف كيني��ا أكثر م��ن  90حمطة إذاعي��ة وأكثر من 60
حمط��ة جماني��ة ملش��اهدة التلفزي��ون وع��دد من الصح��ف واجمل�لات املطبوعة،
وتس��تخدم املنش��ورات اللغ��ة اإلجنليزي��ة كلغ��ة رئيس��ية للتواصل ،كما تس��تخدم
بع��ض وس��ائل اإلع�لام اللغة الس��واحيلية ،ويش��يع اس��تخدام اللغ��ات العامية أو
اللغات اجملتمعية يف وسائط البث.
اإلذاعة
ب��دأ الب��ث اإلذاع��ي األول ال��ذي يس��تهدف األفارق��ة يف ع��ام  1953؛ كان
يطل��ق علي��ه خدمات البث األفريق��ي ونفذت برامج باللغة الس��واحيلية والدهولو
والكيكوي��و والنان��دي والكامب��ا والعربية ،تأسس��ت خدمات الب��ث الكيين يف عام
 ،1954ومت إنشاء احملطات اإلقليمية يف عام .1961
يوج��د أكثر م��ن  63حمطة  FMيف كينيا مرخصة ،وتعمل حمطات الراديو
أساسا يف نريوبي واملناطق احمليطة بها ،وتتألف إذاعات معظم حمطات اإلذاعة
التجارية من برامج ترفيهية وبرامج هاتفية وبرامج حوارية ومقابالت.
تب��ث هيئ��ة اإلذاع��ة الكيني��ة اململوك��ة للدول��ة يف كينيا باللغت�ين اإلجنليزية
والس��واحيلية باإلضاف��ة إىل اللغ��ات العامي��ة املختلف��ة .تع��د خدم��ات Royal
 Mediaأك�بر مذي��ع وط�ني خ��اص م��ع تغطي��ة عل��ى مس��توى البالد .كم��ا تبث
باللغتني اإلجنليزية والسواحيلية باإلضافة إىل اللغات العامية املختلفة.
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هن��اك عش��ر حمط��ات إذاعي��ة وتلفزيوني��ة خاص��ة هلا نطاق��ات حمدودة
مبنطقة نريوبي
لك��ن معظ��م ش��بكات الرادي��و مملوك��ة لش��ركات إعالمي��ة قليل��ة .وه��ي
تش��مل  KBCو  Nation Media Groupو Standard Media Group
و  Radio AFrica Groupو  Royal Media Serviceو MediaMax
.Communication Group

التليفزيون
ب��دأ الب��ث التلفزيون��ى يف كينيا يف عام  1962وكانت أول حمطة إرس��ال يف
 Limuruتنقل عرب دائرة نصف قطرها  15ميل فقط.
يف عام  1970افتتحت  V.O.Kحمطة تلفزيونية جديدة يف مومباس��ا لنقل
الربامج وإنتاج الدراما واملوس��يقى والثقافة والربامج احمللية األخرى ،.يف عام
 ،1989من��ح الربمل��ان الكي�ني احلك��م الذاتي لش��ركة  V.O.Kوغري االس��م إىل
 .K.B.Cاملعروفة باس��م القناة األوىل  ،ودفع القناة التلفزيونية  2وقناة املرتو
التلفزيونية  ، 31واليت عادة ما تكون تلفزيون الرتفيه.
أصبح��ت ( ، K.T.Nش��بكة تلفزي��ون كينيا) أول حمط��ة تلفزيونية خاصة
يف كينيا وبدأت البث يف عام  1989وهي مملوكة جملموعة من رجال األعمال.
أهم الصحف
يف كيني��ا صحيفت��ان يوميتان وطنيتان مس��تقلتان  ،صحيفة "ديلي نيش��ن"
 ،و"ذي س��تاندارد"  ،وجريدت��ان يوميت��ان جمانيت��ان  ،هما "إك��س نيوز" و "ذا
أيضا صحيفتان يوميتان متخصصتان Business Daily،
بيبول ديلي" .هناك ً
 ، ، The Starوورق��ة أس��بوعية واح��دة  ، The East African ،وال�تي يت��م
نشرها يف نريوبي ودار السالم وكمباال.
اجملالت
يوج��د يف كيني��ا ع��دد من اجمل�لات اليت يتم نش��ر معظمها ش��هرياً ،تغطي
اجمل�لات جمموع��ة م��ن املوضوع��ات مث��ل األعم��ال وأس��لوب احلياة والسياس��ة
والرتفيه واإلعالم والقضايا االجتماعية األخرى.
72

االنرتنت
مجيع وس��ائل اإلعالم الرئيس��ية لديها مواقع ويب تس��تخدم لنقل األخبار
وغريه��ا م��ن املعلوم��ات ،يتزاي��د أيض �اً ظه��ور اجمل�لات واملدون��ات واملواق��ع
اإللكرتونية اخلاصة باألخبار الكينية.
املسرح
يق��دم مس��رح كيني��ا الوط�ني يف نريوب��ي ،اجملموع��ات املس��رحية الب��ارزة
مهرجان إيلود أبوتو للفنون اإلبداعية الذي يقدم عروضاً مس��رحية منتظمة يف
كل من املسرح الوطين الكيين والتحالف الفرنسي  ،وممثلي فينيكس يف املركز
االح�ترايف  ،وجمموعة هارتس س�برينغز  ،ومومباس��ا ليت��ل ثياتر كلوب ومقرها
مومباسا.
من األمساء البارزة يف مشهد املسرح الكيين املمثالت ستيال أوينجا موكا
وآن واجنوغو وليز جناجا وإيدي أتشنغ.
املوسيقى
كيني��ا ه��ي موطن جملموعة متنوعة من األس��اليب املوس��يقية ،ويعد اجليتار
األداة األكثر ش��عبية يف املوس��يقى الكينية ،وكان عازف اجليتار األكثر ش��هرة يف
أوائ��ل الق��رن العش��رين بوني ماكي ،من املوس��يقيني البارزين اآلخرين يف حقبة
الس��تينيات ،فاضل��ي ويليام��ز ،املع�ترف به م��ن قبل العديد م��ن املؤلفني ألغنية
"جريس فيليبس" اليت أعادت صياغتها مريم ماكيبا  ،وبوني م  ،ودودي كاباكا.
انقس��مت املوس��يقى الش��عبية يف الثمانيني��ات والتس��عينيات يف كيني��ا إىل
نوع�ين :الص��وت الس��واحيلي والص��وت الكونغول��ي ،ويف املاضي القريب ،نش��أت
أن��واع جدي��دة من املوس��يقى الش��عبية احلديث��ة واليت هي يف معظمها مش��تقات
حملية من اهليب هوب الغربي ،يُنظر إىل موس��يقى اهليب هوب كأس��لوب أكثر
منه ثقافة موسيقية.
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املتاحف:
متح��ف نريوب��ي الوطين ،وهو األك�بر يف البالد ،ويضم جمموعة كبرية من
املصنوع��ات اليدوي��ة تصور ت��راث كينيا الغين خالل التاري��خ والطبيعة والثقافة
والف��ن ،ويتضم��ن معروضات للبقايا العظمية لألنواع املنقرضة اليت عاش��ت يف
حقب سحيقة يف أفريقيا.
 متحف سكة حديد نريوبي. متحف الروائية الدامنركية كارين بلكسني اليت عاشت فرتة طويلة منعمره��ا يف كيني��ا عندما كانت مس��تعمرة بريطانية وهل��ا رواية (خارج أفريقيا)
اليت حولت إىل فيلم سينمائي فاز جبائزة االوسكار عام .1985
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