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احلرة  ال�صوق  راأ�صمالية  من  �صنة  ثالثون 
املنفلتة، القائمة على النموذج النيوليربايل، 
اأن تخفي بعد ذلك الف�صل املنتظم  ال ميكن 

لنظام انتهى وقته. 
والذي  العامة  االأ�صول  ت�صليع وخ�صخ�صة  اإن 
حتول  اىل  اأدى  قد  للرخاء،  الزًما  اأمًرا  اعُترب 
اىل  وال�صعبية  العامة  املجاالت  من  االأ�صول 
وقد  طبقًيا.  واملنحازة  اخلا�صة  املجاالت 
اأدى ما نتج عن ذلك من امل�صاربات املالية 
اىل  للتجارة،  املالية  والتحوالت  اجل�صعة 
ارتفاع حاد يف اإجمايل اأرباح التحويالت املالية 
من  ارتفعت  والتي  العاملية،  االأ�صواق  يف 
بليون   130 اىل   1983 بليوين دوالر يف   2.3
دوالر يف 2001. وال عجب اأن ان�صحاب الدولة 
امل�صاحب قد �صمح للنظم املالية اال�صطالع 
من  التوزيع  اإعادة  ن�صاط  يف  مركزية  مبرحلة 
خالل امل�صاربة واجل�صع واالحتيال وال�صـرقة. 
وقد تكون اخلطط التن�صيطية جمرد خطوات 
اإذا  ا  خ�صو�صً ال�صحيح،  االجتاه  يف  تكنيكية 
اأ�صفل  من  العمل  بف�صائل  تت�صم  كانت 
من  الأ�صفل،  اأعلى  من  العمل  من  بدالً  الأعلى، 
تظل  ولكن،  اخلامل.  البنكي  النظام  خالل 

م�صممة  تكنيكية،  اإ�صالحات  اخلطط  هذه 
ل�صخ الدماء يف االإقبال على ال�صـراء، وارتفاع 
من  امل�صتهلكني  متكني  من  بدالً  الطلب، 
الراأ�صمالية  كفاءة  يف  والت�صكيك  التحقيق 

النيوليربالية. 
مثل  مدمرة  ممار�صات  بعدة  كينيا  ت�صتهر 
بونزي،  ومنظومات  املالية،  االأوراق  ترويج 
الت�صخم  بفعل  لالأ�صول  الهيكلي  والتدمري 
املرتبط ارتباًطا وثيًقا بالتخل�س من االأ�صول 
الدين،  وتعومي  املحتالة،  اخل�صخ�صة  عرب 
ملكية  وانتزاع  الكربى  املوؤ�ص�صات  ومنظومة 
االأ�صول، وهو ما تبينه حالة ال�صطو املتوح�س 
االجتماعي.  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  على 
انهيار  اىل  االأمر  نهاية  يف  اأدى  ما  وهذا 
املوؤ�ص�صات التابعة للدولة والتخفي�س الهائل 
لالأوراق املالية، من خالل التالعب يف االأ�صهم 
داخل  املتواجدين  بوا�صطة  واالعتمادات، 
"�صونرتا"  مثل  الفا�صد،  الراأ�صمايل  ال�صوق 
املحدودة،  لل�صما�صـرة  ونياجا  لال�صتثمار، 

وفران�صي�س ثيو املحدودة وغريها. 
تاأ�ص�س ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي 
العام 1996 كم�صدر متويل اإلزامي للعاملني 

 كينيا
االأرثوذك�صية النيوليربالية ولعبة النعامة

لقد فقدت الراأ�صمالية النيوليربالية �صبب وجودها. اإنها اأزمة بنيوية للدميقراطية 
الليربالية، ولكن احلكومة يف كينيا، تعي�س حالة اإنكار، ومتار�س لعبة النعامة، دافنة 
راأ�صها يف الرمال. وتدفع النخبة احلاكمة باأن االأزمة موؤقتة وظرفية، واأن االقت�صاد الوطني 
حممي مبا يكفي، بحكم روابطه ال�صعيفة مع راأ�س املال الدويل. ومازال املجتمع املدين 
يحذر من اأن البلد، وعلى خالف تنبوؤات احلكومة، يف �صبيلها اإىل الغرق يف م�صتنقعات 

النيوليربالية.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف كينيا = 71

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف كينيا = 59

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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يف كينيا. على الرغم من اأن كل عامل و�صاحب 
كيني  �صلن   400 مببلغ  فقط  ي�صاهم  عمل 
ال�صندوق  اأن  اإال  �صهرًيا،  دوالرات(   5.4(
حقق مبلًغا، بقوة اإ�صهامه، و�صل اىل اأكرث من 
اأو نحو  80 بليون �صلن )1.08 بليون دوالر( 
ومازالت  القومي.  الناجت  اإجمايل  من   8.2%
احلكومة ت�صتخدم ال�صندوق كقطارة �صخمة 
ميثل  اأنه  متغافلة  املقربني،  ل�صـركائها 
مدخرات تعاقدية، ومنظومة لدعم اال�صتثمار 
الذي  ال�صندوق  تطور  وقد  التقاعد.  ولدعم 
كان يف االأ�صل ق�صًما يف وزارة العمل، ليكون 
موؤ�ص�صة تابعة للدولة قائمة بذاتها منذ العام 
اأ�صحاب  يعرف  مل  احلني  ذلك  ومنذ   .1987

املعا�صات �صيًئا �صوى ال�صوداوية. 
 1991 يف  التعددية  االنتخابات  خو�س  يف 
1992، ا�صُتخدم ال�صندوق الوطني لل�صمان 
االأموال  الإغداق  رئي�صي  كم�صدر  االجتماعي، 
احلمالت  ماكينة  عمل  لت�صهيل  الكافية 
االإفريقي  الوطني  االحتاد  حلزب  االنتخابية 
ذاك  يف  احلاكم  احلزب  وهو  كينيا،  يف 
املعا�صات  اأموال  ت�صيري  مت  لقد  الوقت. 
�صفقات  متويل  بغر�س  ال�صندوق  هذا  يف 
�صباب  بني  من  مليارديرات  خلقت  عقارية، 
حزب  “�صباب  با�صم  وقتها  يعرفون  كانوا 
 .”92 كينيا  يف  االإفريقي  الوطني  االحتاد 
“البقرة احللوب”  وا�صتمر ال�صندوق ب�صفته 
للمرتابطني �صيا�صًيا، ومل ي�صل اىل مق�صده 
حدثت  عندما  الحقة،  �صنوات   10 بعد  �صوى 
خ�صـر   2002 يف  االنتخابات  قبل  ما  �صفقة 
ماليني   3.45( �صلن  مليون   256 ال�صندوق 
لتمويل  اأوروبي  بنك  دخول  خالل  من  دوالر( 

احلملة الرئا�صية. 
ال�صندوق  ا�صتعاد  جديدة  انتخابات  ويف 
اأقرب  جتارية  موؤامرة  ففي  االأ�صلية.  حالته 
)جراند  اليكو  “فندق  بيع  مت  الف�صيحة،  اىل 
�صابًقا( ريجن�صي” اىل عطاء اأقل. وقد ورد اأن 
ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي رف�س 
ا قوامه 1.4 بليون �صلن كيني )18.88  عر�صً
عر�س  وقبل  املوؤامرة  �صمن  دوالر(  مليون 
1.3 بليون �صلن )17.53 مليون دوالر( بعد 
االأقل مبلًغا وقدره  العطاء  اأن عر�س �صاحب 
650 مليون �صلن كيني )8.77 ماليني دوالر(. 
هذا.  حدوث  ال�صندوق  اإدارة  اأنكرت  وقد 
ولكن يف متوز/يوليو 2008 حل وزير العمل 
ممهًدا  مديره  ورفد  ال�صندوق،  اإدارة  جمل�س 

الف�صيحة،  هذه  يف  حتقيق  لفتح  الطريق 
 2008 اأيلول/�صبتمرب  ويف  اأخرى.  وف�صائح 
اأن ال�صندوق كان على و�صك خ�صارة  تك�ّصف 
يف  دوالر(  مليون   13.49( �صلن  بليون 
�صم�صـرة  موؤ�ص�صة  انهارت  التخفي�س  تاأمني 
مدير  باالأمني  مرتبطة  كانت  مالية،  اأوراق 
النيوليربالية  الدولة  اأن  والكذبة  ال�صندوق. 
يجب، كم�صاألة فاعلية ا�صرتاتيجية، اأن تعطي 
ال�صوق مر�صى وا�صًعا، هذه الكذبة قد عّرتها 
بعيًدا  فعاليتها  تعظيم  من  بدال  اأنها  حقيقة 
دور  للعب  تعيينها  مت  فقد  ال�صوق،  عن 
التوزيع،  اإعادة  ل�صيا�صات  الرئي�صي  الفاعل 
االأعلى  الطبقات  من  املوارد  تدفق  وعك�س 
مرتبًطا  يكون  اأال  ميكن  الذي  االأ�صفل  اىل 
تدعيم  املنغر�صة؛  الليربالية  بع�صـر  �صوى 
فّعال لالأغنياء من خالل ممار�صات االنكما�س 

التي تقوم بها الدولة)1(.

معاملة القفاز احلريري للمجرمني
اأكرث  وا�صح،  ب�صكل  احلالة  هذه  تظهر  مل 
متثل  الذي  العام  االحتيال  يف  ظهرت  مما 
الأ�صهم   ،IPO االأّويل  العام  العر�س  يف 
االأ�صوات  من  الرغم  فعلى  "�صافاريكوم". 
املدين  املجتمع  من  اأتت  التي  املعار�صة 
الدميقراطية  احلركة  من  وكذلك  ومراقبيه، 
الرئي�صي  التحالف   ODM الربتقالية 
احلكومة  قررت  كيبايكي  اإدارة  يف  ال�صـريك 
يف  اأ�صهمها  من   25% من  التخل�س  الكينية 
نقالة،  هواتف  �صـركة  وهي  "�صافاريكوم"، 
�صلن  بليون   50 اىل  املا�صة  حاجتها  ل�صد 
يف  العجز  ل�صد  دوالر(  مليون   674( كيني 

املوازنة. 
كيف  االأوىل،  مقلقتان.  ق�صيتان  وهناك 
ل�صـركة اأجنبية غام�صة، ُتعرف با�صم موبيتليا 
اأن متتلك %10 ثم %5 من ال�صـركة العامة يف 
كينيا، بل واملحري اأكرث، كيف لهذه ال�صـركة 
�صنًتا  ولو  االإطالق  على  ت�صدد  اأال  االأجنبية 
�صافاريكوم؟  يف  اأ�صهم  لها  ليكون  واحًدا 
من  التخل�س  احلكومة  عر�صت  عندما  ثانًيا، 
%25 من اأ�صهمها يف �صافاريكوم، كان عامة 
�صاأنها  االأ�صهم من  اأن هذه  النا�س يعتقدون 

ميلكون  الكينيني  املواطنني  جتعل  اأن 
�صافاريكوم  ُطرحت  عندما  ولكن،  ال�صـركة. 
يف النهاية للبيع، مل يكن لديهم حق الرف�س. 
بقية  مع  مناف�صة  يدخلوا  اأن  عليهم  وكان 
من   35% اأن  حني  يف  ال�صـرقيني،  االأفارقة 
 25% ن�صبتها  تبلغ  التي  احلكومة  اأ�صهم 
مل�صتثمرين  حفظها  مت  للبيع،  املعرو�صة 

اأجانب جمهولني. 
من  امل�صتثمرين  هوؤالء  اأن  ويعتقد 
االأوليغاركيني املحليني، من ذوي امل�صالح 
كانت  لو  وكما  ال�صـركات.  اإبعاد  يف  املوؤكدة 
هناك  كان  فقد  كافية،  غري  اخلدعة  هذه 
العر�س  يف  كبري  فائ�س  ا�صرتاك  معدل 
الأ�صهم  للجماهري  عر�س  )اأول  االأويل  العام 
كان  النهاية،  ويف  املال(.  �صوق  يف  ال�صـركة 
مبلًغا  ميولوا  اأن  �صافاريكوم  �صما�صـرة  على 
 3.183( كيني  �صلن  بليون   236 كبرًيا 
 1.6( �صلن  بليون   119 منها  دوالر(  ماليني 
بليون دوالر( كانت م�صتحقة ل�صخ�س حملي. 
املوعد،  قبل  تقريًبا  عام  م�صي  وبعد  واالآن 
منهم  كبرية  )اأغلبية  املتقدمني  معظم  فاإن 
النا�س ح�صلوا على قرو�س بنكية(  من عامة 
�صقطت  بينما  اأموالهم،  يتلقون  مازالوا 
اأ�صهم �صافاريكوم باأكرث من %50 يف اأ�صبوع 

9 اآذار/مار�س 2009.
يف املا�صي القريب، �صهدت بور�صة نريوبي 
اأقل  ويف  املحتالني.  املال  ل�صما�صـرة  تدفًقا 
من �صنتني، كان على اأربع موؤ�ص�صات منها اأن 
و�صـرقة  احتيال،  اأن�صطة  بعد  م�صارها،  تغري 
وكانت  العمالء.  ا�صتثمارات  الأموال  وا�صحة 
فران�صي�س  هي  اأمرها  يفت�صح  �صـركة  اأول 
يف  اإيقافها  مت  التي  االأموال،  ل�صما�صـرة  ثو 
2007. وجدير باملالحظة  بور�صة نريوبي يف 
طويالً  خدم  ثيو  فران�صي�س  املالك،  اأن 
تعليق  وعند  نريوبي.  لبور�صة  كرئي�س 
االأ�صواق  هيئة  تلقت  ثيو  فران�صي�س  �صـركة 
�صكاوى  نظامية،  هيئة  وهي  الراأ�صمالية، 
نياجا  هي  اأخرى  موؤ�ص�صة  حق  يف  عديدة 
يحدث.  مل  �صيًئا  ولكن  االأموال.  ل�صما�صـرة 
يف  املحلية  الكينية  ال�صحف  ن�صـرت  واأخرًيا، 
العامل  املال  راأ�س  اأن   2008 اآذار/مار�س 
بل  فح�صب،  �صلبيًّا  يكن  مل  نياجا،  ملوؤ�ص�صة 
االأرباح  ت�صتخدم  كانت  اأي�ًصا  املوؤ�ص�صة  اإن 
اأ�صهم  ال�صـرعية يف  الواردة من املتاجرة غري 
العمالء، لدعم راأ�صمالها العامل. وقد حتولت 

)1( See: Wade, R. Governing the 
Market: Economic Theory and the 
Role of Government in East Asian 
Industrialization. Princeton: Princeton 
University Press. 1992.
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الده�صة امل�صطنعة من بور�صة نريوبي لتخلق 
100 مليون �صلن كيني )1.4 مليون دوالر( 
ثم  املت�صـررين.  العمالء  لدعم  اإنقاذ  كدفعة 
نياجا  اأحد يف �صـركتّي  االأمر. ومل يواجه  طوي 

وفران�صي�س ثيو اأي تهم جنائية بحقه. 
ويف تالحق �صـريع، جاءت "�صمانات التخفي�س" 
تالية.  كق�صية  لال�صتثمارات  و�صونرتا 
ومعاملة القفاز احلريري مع هذه املوؤ�ص�صات، 
ال توؤكد طبيعة انت�صار املمار�صات ال�صيئة يف 
واالأهم  اأي�ًصا  بل  فح�صب،  نريوبي  بور�صة 
كرر  وقد  احلرة.  ال�صوق  ا�صتخدام  اإ�صاءة 
وتكراًرا،  مراًرا  املدين  املجتمع  من  ق�صم 
بهذا  العامة  االأموال  يف  ال�صوق  تعامالت  باأن 
احلجم، حتتاج اىل منظم قوي وكفوؤ وم�صتقل. 
موؤهلة:  لي�صت   CMA املال  اأ�صواق  وهيئة 
الو�صع  على  باملحافظة  مهوو�صة  فهي 
الراهن، تاركة لل�صما�صـرة املحتالني التحكم 

يف الو�صع بقوتهم الدائمة، وتالعبهم. 
يقل  ال  ما  انهار  االأخرية،  �صنة  الع�صـرين  يف 
عن 20 �صـركة خا�صة باأموال املودعني وعلى 
يف  والعاملني  املعا�صات  اأ�صحاب  راأ�صهم 
بليون   70 بـ  يقدر  مبا  الر�صمي  غري  القطاع 
بني  ومن  دوالر(.  مليون   944( كيني  �صلن 
التي  املالية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�صة  البنوك 
التمويل  �صـركة  املودعني،  باأموال  انهارت 
لتمويل  جيمبا  و�صـركة  احل�صـري،  الريفي 
نريوبي،  لبور�صة  )اململوكة  االعتمادات 
بنك،  ترا�صت  التجارة،  وبنك  مبارو(،  وجيمنا 
ل�صـركاء  )اململوك  كونتينينتال،  وبنك 
بنك.  ويورو  كيباكي(  للرئي�س  مقربني 
يف  موجودين  املنتِهكون  هوؤالء  ومازال 
كينيا، ويتقلدون وظائف عامة رفيعة. ففي 
االأول/دي�صمرب  كانون  من  ع�صـر  ال�صاد�س 
العاملية  املالية  االأزمة  تنامي  و�صط   2008
وافق جمل�س الوزراء على خ�صخ�صة مزيد من 
الوطني  البنك  املوؤ�ص�صات املالية، مبا فيها 

الكيني، والبنك امل�صرتك.

لعبة النعامة
قوى  كفاءة  مدى  حول  ال�صائد  ال�صك  مع 
ال�صوق املتنامية يف االقت�صاديات الراأ�صمالية 
يف  العميلة  االقت�صاديات  اأن  اإال  القيادية، 
م�صممة  ال�صلبيات،  تنكر  زالت  ما  اجلنوب 
الدورية  الطبيعة  يف  ال�صاذج  االعتقاد  على 
املبادئ  تعلن  وفيما  الراأ�صمالية.  لالأزمات 

احلرة،  ال�صوق  القت�صادات  االقت�صادية 
ال�صيا�صية  النخبة  فاإن  االنكما�س،  يف  البدء 
التي  النعامة  اأ�صطورة  غرار  وعلى  الكينية، 
متر  اأن  يف  تاأمل  الرمال،  يف  راأ�صها  تدفن 
ال�صمت،  هذا  خلفية  وعلى  ب�صالم.  االأزمة 
اأن  من  حتذر  املدين  املجتمع  منظمات  فاإن 
واأن  مثقوب،  الكيني  االقت�صادي  املركب 

اإجراءات االإنقاذ اأ�صبحت اأمًرا ملًحا. 
يف هذا ال�صدد تزداد فر�س تعبئة املعار�صة، 
ومعها من يريدون االنتقال بالبلد اىل مرحلة 
نه�صة جديدة. يف الوقت نف�صه، من املهم اأن 
نرف�س االأوهام التي تقول باأن االقت�صادات 
الطلب  ت�صاعد  من  تنتفع  قد  اجلنوبية، 
االنهيار  من  ماأمن  يف  �صتكون  واأنها  املحلي، 
االقت�صاد  يف  الكامل  اندماجها  عدم  بدعوى 
يخلطون  ذلك  يف  وهم  العاملي.  الراأ�صمايل 
بني االنهيار، اأو الركود الدوري )حتى يف اأ�صد 
للراأ�صمالية،  التاريخية  الطفرات  يف  حاالته( 
وبني اأزمتها االأ�صا�صية. وتظل النخبة الكينية 
يف  تلوح  التي  الكارثة  عن  غافلة  احلاكمة، 
االأفق: انعدام االأمن الغذائي العام، الكوارث 
البيئية املحتملة )يف غابة ماو، يف جبال كينيا، 
يف بحرية فيكتوريا.. اإلخ(، والبطالة/اأو نق�س 
بني  والتفاوت  واجلرمية،  العمل،  فر�س 
ال�صياحية  ال�صوق  وانحدار  والفقراء،  االأغنياء 

وتديّن حجم التحويالت املالية من اخلارج. 
هذه  بكل  واالهتمام  االلتفات  من  وبدالً 
"كينيا  حول  االأخري  املوؤمتر  فاإن  الق�صايا، 
احلالية  ال�صيا�صية  االأداة  مثل  نريدها"،  التي 
متو�صط،  دخل  ذات  دولة  اىل  كينيا  لتحويل 
2030( مازالت ملت�صقة  2030 )روؤية  بحلول 

بتعداد وا�صنطن الذي ثبت اإفال�صه متاًما. 
اإنقاذ  اأموال  الغربية  االقت�صادات  ت�صخ  فيما 
بع�س  ويف  املالية،  املوؤ�ص�صات  يف  جديدة 
الربملان  فاإن  بنوكها،  تاأمني  اإعادة  احلاالت 
االأ�صول  بع�س  خ�صخ�صة  يف  ي�صـرع  الكيني 
توفري  بغر�س  الباقية؛  اال�صرتاتيجية  العامة 

م�صخة لريع حكومي وملرة واحدة)2(.
التن�صيطية  املالية  االإنقاذ  دفعات  اإن 
تقدميها  الغربية  احلكومات  ف�صلت  التي 
واملنهارة،  املتعرثة  املالية  للموؤ�ص�صات 
يتجاوز  داالً  فرًقا  ت�صنع  اأن  الوارد  غري  من 
وقطاع  حكومة  من  املتوقعة  اال�صتجابات 
تدابري  جمرد  وبو�صفها  متوازنني.  اأعمال 
ميكنها  فال  الفجوة،  ات�صاع  لوقف  اإنقاذية 
فبدون  احلدوث.  حتمي  هو  ما  توؤجل  اأن  اإال 
وتقوية  االإنتاج،  وو�صائل  امللكية  دمقرطة 
فاإن  املحلي،  لالقت�صاد  الداخلية  االآليات 
لكالو�س  العاملي  الت�صميم  اعادة  مبادرة 
�صباط/ يف  دافو�س  يف  اطلقها  التي  �صواب 
فرباير 2009، لن ت�صلح �صوى لعمل القليل 
هذا  مثل  مواجهة  ويف  االأزمة.  حل  اأجل  من 
التي  التجارة  اتفاقات  حتى  فاإن  املوقف، 
اتفاقيات  التفاو�س ب�صاأنها حالًيا، مثل  يتم 
النظر  يعاد  اأن  يجب  االقت�صادية،  ال�صـراكة 

فيها. 
بلورة  على  ت�صاعد  الكوارث  اأن  جند  ما  غالًبا 
املمار�صات  يف  التاريخية  اللحظات  ون�صج 
مثل  كوارث  ت�صبهه  و�صع  وهو  االجتماعية، 
تلك  ا  خ�صو�صً حالًيا.  كينيا  بها  متر  التي 
اجتاهات  يف  بتغريات  طبيعتها  ت�صمح  التي 
عالمات  ظهرت  ولقد  االجتماعي.  ال�صلوك 
وقت  منذ  الراأ�صمالية  وا�صطراب  معاناة 
اأنها  طويل، ولكن على مراحل تدريجية. بيد 
النظام  اأن  ذلك  وموؤدى  و�صوًحا.  اأكرث  االآن 
التجديد  ي�صتحق  يعد  مل  العاملي  الراأ�صمايل 
فاعلني  قيام  ي�صتدعي  فاالأمر  االإحياء.  اأو 
اأزمة  اإنها  البناء.  باإعادة  التاريخ،  جدد حباهم 
يف  ف�صلت  التي  الليربالية  الدميقراطية 

توفري العدالة وامل�صاواة االقت�صادية.

 Development Bank of Kenya;
 Kenya Wine Agencies Ltd; East
 African Portland Cement Company;
 Kenya Meat Commission; New
 Kenya Cooperative Creameries;
 Kenya Ports Authority by way of a
 container terminal at Eldoret and
 outsourcing of stevedoring services
and development of new berths.

)2( املوؤ�ص�صات التي طرحت للخ�صخ�صة:
 Kenya Electricity Generation Company
 )KENGEN(; Kenya Pipeline
 Company; Chemelil Sugar Company;
 Sony Sugar Company; Nzoia Sugar
 Company; Miwani Sugar Company;
 Muhoroni Sugar Company; Kenya
 Tourism Development Authority
 and some hotels; National Bank
 of Kenya; Consolidated Bank;
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