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أبوبكر العم
“باحث يف القانون العام والعلوم
السياسية ،حاصل على شهادة الدكتوراه
من جامعة احلسن األول املغربية”

اخلريف األفريقي:

إعادة إنتاج النظام احلاكم يف كينيا وزميبابوي
شــهدت كينيــا وزميبابــوي اضطرابــات حمــدودة رافقــت عمليــة تــداول الســلطة بهمــا ،وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد كينيــا
آلي ــة االنتخاب ــات يف ت ــداول الس ــلطة ،ف ــإن االحتجاج ــات واالضطراب ــات الت ــي صاحبته ــا اض ــرت بتجربته ــا الدميقراطي ــة،
وع ــززت م ــن االنقس ــامات القبلي ــة القائم ــة ،يف ح ــن أن زميباب ــوي ش ــهدت انتق ــا ًال للس ــلطة م ــن الرئي ــس موجاب ــي إىل
نائبــه ،بعــد تدخــل واضــح للمؤسســة العســكرية ألول مــرة يف تاريــخ البــاد إلمتــام هــذه العمليــة االنتقاليــة.

وســوف يتــم إلقــاء الضــوء علــى االنتخابــات الكينيــة ومــا أثارتــه
مــن احتجاجــات داخليــة ،باإلضافــة إلــى تنــازل موجابــي عــن الحكم
لصالــح نائبــه ،فض ـاً عــن إلقــاء الضــوء علــى األدوار اإلقليميــة
والدوليــة التــي لعبــت دوراً فاعـاً فــي األزمتيــن ،وأخيــراً محاولــة
بيــان تداعيــات ذلــك علــى مســتقبل النظــام الحاكــم فــي البلديــن.

�أو ًال� :أزمة االنتخابات الكينية
تعــد كينيــا مــن الــدول األفريقيــة القليلــة التــي نجحــت ،علــى الرغــم
مــن تنوعهــا القبلــي والعرقــي ،فــي إيجــاد آليــة لتــداول الســلطة مــن
خــال االنتخابــات ،إال أن االنتخابــات الرئاســية التــي أجريــت فــي
 8أغســطس  ،2017بيــن الرئيــس الحالــي "أوهــورو كينياتــا"،
ورئيــس الــوزراء الســابق "رايــا أودينجــا" أنتجــت اســتقطابا ً
مجتمعي ـا ً حــاداً وأثــرت علــى شــرعية النظــام القائــم.
وقــد عرفــت كينيــا الممارســات االنتخابيــة مبكــراً ،إذ نظمــت
أول انتخابــات فــي ظــل االســتعمار البريطانــي عــام  ،1961وبعــد
اســتقاللها فــي ديســمبر  1963تطــورت الممارســة السياســية إلــى
أن أصبحــت االنتخابــات اآلليــة الوحيــدة للوصــول إلــى الحكــم،
غيــر أن نمــط الديمقراطيــة فــي كينيــا يمكــن تصنيفــه ضمــن
"الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة" ،أو "الديمقراطيــة اإلجرائيــة"،
أي أنــه يتــم إجــراء انتخابــات تعدديــة بصــورة دوريــة ،وإن كان
يشــوبها بعــض االنتهــاكات المحــدودة( .)1وعلــى الرغــم مــن قصور
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التجربــة الديمقراطيــة الكينيــة ،فإنهــا اســتطاعت مــن خاللهــا إدارة
الصراعــات المرتبطــة بتبــادل الســلطة ،فــي مجتمــع قبلــي يفتقــد
تقاليــد ديمقراطيــة راســخة ،وإن بتكلفــة مجتمعيــة مرتفعــة.
وكان العنــف مــن الســمات األساســية المصاحبــة لــكل عمليــة
انتخابيــة ،والــذي وصــل ذروتــه عقــب انتخابــات  ،2007وأدى
لمقتــل مــا يزيــد علــى  1200شــخص وتشــريد مئــات اآلالف(،)2
غيــر أن األزمــة الراهنــة تميــزت بمعطيــات جديــدة أهمهــا :اللجــوء
للقضــاء ،والــذي أصــدر حكمـا ً بإعــادة االنتخابــات فــي  8أغســطس
 ،2017لتتــم إعــادة االنتخابــات مــن جديــد فــي  26أكتوبــر ،وهــي
االنتخابــات التــي شــهدت مقاطعــة المعارضــة لهــا ،اعتراضـا ً علــى
عــدم قيــام اللجنــة االنتخابيــة بإصالحــات كافيــة لضمــان نزاهــة
االنتخابــات ،خاصــة بعدمــا أعلــن "وافــوال شــيبوكاتي" ،رئيــس
اللجنــة االنتخابيــة ،فــي أكتوبــر  2017أنــه ال يســتطيع ضمــان
مصداقيــة االنتخابــات وحريتهــا ونزاهتهــا ،مشــيراً إلــى وجــود
انقســامات داخــل اللجنــة االنتخابيــة وتدخــات سياســية(.)3
وفــي ظــل هــذه األجــواء المتوتــرة ،تــم تنظيــم جولــة جديــدة
مــن االنتخابــات ،والتــي شــهدت تراجعـا ً حــاداً لمســتوى المشــاركة
الشــعبية ،مقارنــة باالنتخابــات الملغــاة ،فلم تتجاوز نســبة المشــاركة
حوالــي  %38مقابــل  %80فــي الجولــة األولــى ،وحصــل الرئيس
"أوهــورو كينياتــا" علــى  %98.3من األصــوات مقابل %55.27

،
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فــي الجولــة األولــى ليتــم تنصيبــه رئيسـا ً فــي  26نوفمبــر .2017
وفــي المقابــل أعلــن زعيــم المعارضــة أودينجــا أنــه ســينصب
نفســه رئيسـا ً فــي  12ديســمبر ،قبــل أن يعلــن قبلهــا بيوميــن تأجيــل
القــرار مــن دون أن يتراجــع عنــه نهائيـاً ،فــي خطــوة تهــدف إلــى
إفســاح المجــال أمــام حــل لمــا تضــح معالمه بعــد( .)4غيــر أن مجمل
هــذه التطــورات تكشــف عــن انتكاســة الممارســات الديمقراطيــة،
وذلــك لألســباب التاليــة:
 -1التدخــات اإلقليميــة والدوليــة :إذ تعــرض "رايــا أودينجــا"
زعيــم "التحالــف الوطنــي العظيــم" المعــروف اختصــاراً بـ"ناســا"
إلــى ضغــوط إقليميــة ودوليــة ،وحذرتــه مــن تعرضــه للعزلــة إذا
مــا تســبب أنصــاره فــي عنــف بالبــاد علــى غــرار مــا حصــل
عــام  ،)5(2007ويبــدو أن تلــك الضغــوط كانــت حاســمة فــي لجــوء
المعارضــة للقضــاء .وعلــى الرغــم مــن إصــدار المحكمــة قرارهــا
بإلغــاء نتائــج الجولــة األولــى مــن االنتخابــات ،فــإن مقاطعــة
المعارضــة للجولــة الثانيــة بعــد قــرار المحكمــة ،تــدل علــى عــدم
الثقــة بالمؤسســات الديمقراطيــة فــي البــاد.

علــى مــا يمكــن الحفــاظ عليــه مــن "الديمقراطيــة" ،ففــي أعقــاب
أزمــة االنتخابــات التــي اندلعــت فــي عــام  ،2007تــم التوصــل
إلــى اتفــاق سياســي ،يقضــي بتقاســم الســلطة بيــن األطــراف
المتنازعــة( ،)8ويعــزز احتمــال الســير بهــذا االتجــاه أن كالً واحــد
مــن الطرفيــن يعــرف قــدرة اآلخــر علــى الحشــد ،وربمــا يــدرك أن
أي مواجهــة لــن يخــرج منهــا أحــد منتصــراً ،بــل ســترهق جميــع
األطــراف وتهــدد كيــان الدولــة.
ومــا يعــزز مــن هــذا الســيناريو هــو موقــف القــوى الدوليــة
واإلقليميــة ،مثــل األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي ،والواليــات
المتحــدة ،والتــي تعتبــر كينيــا شــريكا ً رئيســيا ً فــي حربهــا علــى
اإلرهــاب بالمنطقــة ،وتدفــع إلــى تهدئــة األوضــاع لتفــادي بــؤرة
توتــر جديــدة ،فــي منطقــة ال تنقصهــا القالقــل األمنيــة والتوتــرات
ذات األبعــاد العرقيــة والدينيــة.

ثاني ًا :االنقالب الع�سكري يف زميبابوي

مثلــت حالــة زيمبابــوي وضعـا ً فريــداً فــي الحالــة األفريقيــة ،إذ إنهــا
لــم تشــهد أي تــداول للســلطة ،ســواء عبــر االنتخابــات ،أو حتــى
عبــر االنقالبــات العســكرية ،فقــد تولــى روبــرت
علـــى الرغـــم مـــن قصـــور التجربـــة موجابــي رئاســة البــاد ،منــذ حصولهــا علــى
الدميقراطيـــة الكينيـــة ،فإنهـــا االســتقالل فــي عــام  ،1980غيــر أن هنــاك
اســـتطاعت مـــن خاللهـــا إدارة عــدداً مــن العوامــل التــي دفعــت الجيــش إلــى
الصراعـــات املرتبطـــة بتبـــادل تدخــل إلنهــاء حكمــه ،والتــي يمكــن إيجازهــا
الس ــلطة ،يف جمتم ــع قبل ــي يفتق ــد
تقاليـــد دميقراطيـــة راســـخة ،وإن فيمــا يلــي:

 -2تعزيــز االنقســامات القبليــة :إذ إن ضعــف
المشــاركة الشــعبية فــي جولــة اإلعــادة،
ومنــع انصــار زعيــم المعارضــة فتــح مكاتــب
االقتــراع فــي محافظتيــن مــن البــاد( ،)6كلهــا
أمــور تعكــس البعــد القبلــي للصــراع السياســي
فــي البــاد .فمناطــق قبيلــة "كيكويــو" التــي
ينتمــي إليهــا الرئيــس كينياتــا ،وتعــد أكبــر قبائل
مرتفعـــة.
جمتمعيـــة
بتكلفـــة
 -1انهيــار األوضــاع االقتصاديــة :فقــد شــهد
البــاد ،شــهدت إقبــاالً علــى صناديــق االقتراع،
اقتصــاد زيمبابــوي بفعــل سياســات الحمائيــة
فــي حيــن أن مناطــق قبيلــة "لــوو" التــي ينتمــي
التــي اتبعهــا موجابــي ،تراجع ـا ً خطيــراً ،وموجــة تضخــم دفعــت
لهــا زعيــم المعارضــة ،وتعــد ثانــي أكبــر قبائــل كينيــا ،فقــد شــهدت المواطنيــن إلــى التخلــي عــن العملــة الوطنيــة ،والتــداول باســتخدام
مقاطعــة كبيــرة.
عمــات أجنبيــة ،وفــي ظــل هــذا الوضــع وصلــت البطالــة إلــى
ويعكــس مــا ســبق عجــز النظــام االنتخابــي عــن تجــاوز
االنقســام القبلــي ،وذلــك علــى الرغــم مــن محاولــة الدســتور عــاج
تلــك النقطــة مــن خــال نــص الدســتور علــى ضــرورة أن يحصــل
المرشــح الفائــز علــى األغلبيــة المطلقــة مــن األصــوات المعبــر
عنهــا ،متضمنــة نســبة  %25مــن األصــوات فــي  24مقاطعــة مــن
مقاطعــات البــاد البالــغ عددهــا  47مقاطعــة( .)7ويبــدو أن وضعــي
الدســتور حاولــوا بهــذا اإلجــراء ،تفــادي إقصــاء قبائــل أو مقاطعات
بعينهــا ،وهــو مــا وضــح قصــوره فــي االنتخابــات األخيــرة.
وتتــراوح الســيناريوهات المطروحــة للتعامــل مــع األزمــة فيمــا
يلي :
 -1اشــتعال موجــة جديــدة مــن العنــف :خاصــة إذا مــا ســعى
أودينجــا فــي المضــي قدمـا ً فــي تنفيــذ تهديداتــه ،وقــام بإعــان نفســه
رئيسـا ً للبــاد ،وهــو األمــر الــذي قــد يتســبب فــي موجــة جديــدة مــن
العنــف .وكمــا ســبقت اإلشــارة ،فــإن كينيــا شــهدت أعمــال عنــف
داميــة أعقبــت انتخابــات  2007وأدت إلــى مقتــل أكثــر مــن 1100
شــخص ونــزوح مئــات آالف آخريــن.
 -2التوصــل إلــى تســوية سياســية :إذ إن أفضل ســيناريو لمســتقبل
كينيــا هــو الدخــول فــي حــوار بيــن النخــب السياســية ،للمحافظــة
نوفمرب  -ديسمرب 2017

حــدود  ،%80وتــم التضييــق علــى حريــة تملــك األراضــي،
بإجــراءات اســتهدفت علنـا ً المزارعيــن البيــض ،إال أنهــا انســحبت
علــى طيــف واســع مــن البســطاء ،فأصبــح الحصــول علــى ســندات
ملكيــة رســمية أمــراً فــي غايــة الصعوبــة( .)9ومــع هــذه السياســيات
أصبحــت البــاد طــاردة لالســتثمارات ،مــن خــال الضرائــب
المرتفعــة ،واإلجــراءات اإلداريــة المعقــدة ،األمــر الــذي خنــق
الحيــاة االقتصاديــة ،وأدى إلــى تذمــر الشــركاء االقتصادييــن.

 -2ملــف خالفــة موجابــي :فقــد انتــاب النخبــة المدنيــة والعســكرية
الحاكمــة القلــق مــن ســعي "جريــس" زوجــة موجابــي لخالفتــه فــي
الحكــم ،خاصــة بعدمــا أقــدم علــى إقالــة نائبــه القــوي "إيمرســون
مناغاغــوا" الــذي طالمــا نظــر إليــه علــى أنــه زعيــم البــاد القــادم،
فــي  6نوفمبــر  ،2017وذلــك لتمهيــد طريق الرئاســة أمام جريس،
وهــي الخطــوة التــي أجبــرت الجيــش علــى التحــرك الســريع لوضع
حــد لذلــك الطمــوح ،وتنصيــب نائــب الرئيــس المقــال رئيسـا ً للبالد،
بعــد إجبــار زعيمهــا التاريخــي علــى االســتقالة( .)10وال يبــدو البعــد
العرقــي حاضــراً كمحــرك لألحــداث فــي زيمبابــوي ،إال أنــه قــد
يكــون حاضــراً فــي التفاصيــل ،إذ إن الرئيــس الســابق والجديــد
ينتميــان إلــى إثنيــة "شــونا" ،ولعــل هــذا مــا يفســر عــدم التنكيــل
بموجابــي أو شــن حملــة انتقــام ضــد المقربيــن منــه.
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 -3التأييــد الصينــي للجيــش :تعــد الصيــن العبـا ً محوريـا ً هنــاك،
ويرجــع التحالــف بيــن نظــام موجابــي والصيــن ،لحقبــة الكفــاح
المســلح ،فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي ،حيــث كانــت
تقــوم بتدريــب وتســليح قواتــه ،وغــداة االســتقالل فــي عــام 1980
أصبحــت بكيــن شــريكا ً رئيســيا ً للدولــة الوليــدة .وفــي ظــل األزمــة
مــع الــدول الغربيــة ،إثــر مصــادرة مــزارع البيــض ،والتضييــق
علــى الحريــات ،تعــززت العالقــات بيــن الصيــن وزمبابــوي،
وأصبحــت بكيــن أكبــر مســتثمر فــي البــاد بحلــول .)11(2015
وعلــى الرغــم مــن العالقــة القويــة بيــن الطرفيــن ،فإن سياســات
موجابــي االقتصاديــة ألحقــت خســائر اقتصاديــة بالمشــروعات
الصينيــة فــي زمبابــوي ،ممــا دفعهــا إلــى اإلغــاق أو االنتقــال
لــدول أخــرى( ،)12ولذلــك ،فــإن الصيــن أعطــت موافقتهــا علــى
اإلطاحــة بــه ،وهــو مــا يتضــح فــي زيــارة قائــد جيــش زمبابــوي
"كونســتانتينو تشــوينجا" لبيكيــن قبــل اإلطاحــة بــه بأيــام ،حيــث
التقــى هنــاك بمســؤولين عســكريين وسياســيين بارزيــن ،ويبــدو أنــه
أطلعهــم علــى خططــه ،ويبــدو أنــه وجــد تفهمـاً ،إن لــم يكــن تأييــداً
صرحــاً ،منهــم لالنقــاب(.)13
 -4الموقــف األفريقــي المتخــاذل :فقــد أعــرب االتحــاد األفريقــي
عــن رفضــه أي تغييــر غيــر دســتوري لنظــام الحكــم ،وطالــب بحــل
األزمــة فــي البــاد بطريقة تدعــم الديمقراطيــة وحقوق اإلنســان(.)14
كمــا عملــت قــوى إقليميــة مثــل جنــوب أفريقيــا ،ومجموعــة التنميــة
لــدول الجنــوب األفريقــي (ســادك) ،علــى الدفــع باتجــاه حلحلــة
الوضــع بطريقــة تضمــن تنحــي موجابــي عــن الحكــم طواعيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن رئيــس زمبابــوي الجديــد "إمرســون
منانغاغــوا" كان يشــغل منصــب وزيــر الداخليــة فــي ثمانينيــات
القــرن الماضــي ،واتهــم بالمشــاركة فــي عمليــات التطهيــر الدمــوي
ضــد معارضــي موجابــي ،وتحديــداً تصفيــة نحــو  20ألــف شــخص

مــن حركــة "زابــو" الســابقة ،الذيــن ينتمــون كلهــم إلــى أقليــة
"إنديبيلــي" .كمــا يتحــدث خصومــه عــن دور لــه في العنــف الدموي
خــال وبعــد االنتخابــات الرئاســية لعــام  ،2008وعــن قيامــه بشــن
حملــة تخويــف ضــد المعارضــة أودت بحيــاة  200شــخص ،بينهــم
المنافــس الرئيســي لموجابــي( .)15وفــي ضــوء هــذا الوضــع ،فإنــه ال
يتوقــع أن تشــهد السياســة العامــة للدولــة تغيــرات تذكــر.
ولعــل أول المؤشــرات علــى ذلــك خطاب التنصيــب لمنانغاغوا،
حيــث أكال المديــح لســلفه ،وابــن إثنيتــه "شــونا" ،واعتبــر أنــه آخــر
مــن تبقــى مــن آبــاء الدولــة المؤسســين ،وتوعــد بعــدم التراجــع
عــن عمليــات اإلصــاح الخــاص باألراضــي التــي القــت انتقــادات
كبيــرة( .)16أمــا ثانــي هــذه المؤشــرات ،فيتمثــل فــي أن حكومــة
مناغاغــوا وتضمنــت وجوه ـا ً عســكرية بــارزة ،متهمــة بالضلــوع
فــي مجــازر ضــد المعارضــة(.)17
وفــي الختــام ،يمكــن القــول إن القاســم المشــترك فــي حالتــي
كينيــا وزمبابــوي هــو إعــادة نفــس النظــام القديــم ،ســواء بالوجــوه
نفســها ،كمــا فــي حالــة كينيــا ،أو بوجــوه جديــدة تنتمــي للنظــام
نفســه ،كمــا فــي حالــة زمبابــوي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن
تحقيــق االســتقرار فــي الحالتيــن يتطلــب مــن القائميــن علــى حكــم
البلديــن تبنــي سياســات مختلفــة.
ففــي كينيــا ،تقضــي الظــروف السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة
أن تنظــم النخبــة الكينيــة حواراً يحافظ على مكتســباتها الديمقراطية،
ويحــاول تعزيزهــا ،بينمــا ينبغــي علــى الرئيــس الزمبابــوي الجديــد
البحــث عــن شــرعية إنجــاز جديــدة ،بــدل الشــرعية التاريخيــة
المســتمدة مــن اإلرث النضالــي التــي كان ســلفهم ومعلمهــم األول
يعتمــد عليهــا ،والشــروع فــي النهوض بأوضــاع االقتصــاد المنهار،
وإجــراء مصالحــة سياســية واجتماعيــة ،تضمــن اســتعادة الثقــة فــي
مؤسســات الدولــة.
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