
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 تنزانيا يف املستعمرين أطماع

 وعالقاهتا. سادك منظمة يف دورا تنزانيا وتلعب أفريقيا، يف السياسية الناحية من استقرارا البالد أكثر من تنزانيا تعد: السؤال
 البلد؟ هذا يف والصني أمريكا أتثري مدى ماف. فيها وصينية أمريكية حتركات الحظت ولكن. وطيدة بريطانيا القدمي مستعمرها مع

 سادك؟ جمموعة أسست وملاذا فيها؟ دويل صراع يوجد وهل

 :التالية األمور نستعرض أعاله التساؤالت على اجلواب يتضح لكي: اجلواب
 األول، اهلجري لقرنا هناية يف اإلسالم دخلها وقد %،60 تتجاوز فيها املسلمني نسبة إن إذ إسالميا، بلدا تنزانيا تعد: أولا 

 مريكاأ إن مث والربيطاين، األملاين االستعمار إىل الربتغايل االستعمار من بدءا   اإلسالم أعداء املستعمرين هلجمات تعرضت أهنا إال
 ودهاحد من اهلندي احمليط على تقع فهي املستعمرة، الدول لدى أمهية هلا جيعل االسرتاتيجي موقعها إنو ... التدخل طريق يف اآلن

 أفريقيا أعماق إىل للولوج املستعمرين بواابت إحدى كانت وهلذا. األفريقية الكربى البحريات منطقة ضمن تقع وهي ،الشرقية
 ...عليها مهيمنا بقي الربيطاين النفوذ أن إال ،1961 عام هناية يف الشكلي استقالهلا تنزانيا انلت وقد واستعمارها،
 عني وقد! االستعمار ضد حترير حركة يقود كأنه يظهر كان والذي تنجانيقا على رئيسا نرييري جوليوس بريطانيا عينت :اثنياا 

 وذلك ،1964 عام تنجانيقا إىل زجنبار وضمت. االستقالل قبل املنطقة تدير كانت اليت الربيطانية احلكومة يف وزيرا   قبل   من
 يف القدمي االستعمار حمل احللول على تعمل بدأت اليت أمريكا وجه يف للوقوف رمستها اليت خطتها حسب تنزانيا احتاد ليتكون
 بشعار يتغطى وكان لإلسالم، وحماراب الربيطاين النفوذ تركيز على عامال 1985 عام حىت والنار ابحلديد تنزانيا نرييري وحكم. أفريقيا
 من العمالء للغرب! كثري كعادة الرأمسايل النظام يطبق فيه كان الذي الوقت يف واالشرتاكية الثورية

 صنعوا لذلك للرئيس انتخاب هناك كان لو منهم الرئيس يكون ال وحىت %(،60 من )أكثر األكثرية هم املسلمني وألن :اثلثاا 
 زجنبار( أو )تنجانيقا االحتاد يف معني جزء من للرائسة املرشح يكون أن "إلزامية على 47 املادة من الثالثة الفقرة يف ينص دستورا  

 النصارى من الرؤساء يتناوب أن على دستوراي أمرا وليس تفامها هناك نأو . اآلخر" الطرف من النائب يكون نفسه الوقت ويف
 توىل ،1985 عام حىت1961 عام هناية من مدة، ألطول حكم الذي نرييري جوليوس النصراين الرئيس هالك فبعد. واملسلمني

 الرئيس مث ومن (،2005-1995) وليام بنجامني النصراين توىل مث منو  (،1995-1985) مسلم أصل من مويين حسن احلكم
 فعقب املاضي، العام تويف وقد ماغوفويل جون وهو نصراين احلكم توىل مث ومن (،2015-2005) مسلم أصل من كيكوييت مريشو
. االحتاد ضمن زجنبار حكومة يف وزيرة وكانت ،19/3/2021 يوم البالد رائسة مسلم أصل من حسن سامية انئبته تولت ذلك

 الكثريين ختطت إذ للرئيس، انئبة ماغوفويل جون الرئيس اختارها 2015 عام ويف. االحتاد لشؤون دولة وزيرة 2014 عام وعينت
. عالية بنسبة دائما ويفوز السلطة، يف ويتفرد البالد حيكم الذي نرييري حزب وهو ( إم سي )سي مابيندوزي تشا تشاما حزب من
 ماغوفويل مرشحه فاز مث ومن %84,39 نسبةب 2020 عام جرت اليت األخرية الرائسية االنتخاابت يف نرييري حزب انل وقد

 ما نرييري حزب هلا املوايل احلزب ألن بريطانيا، يتبعون زالوا ما تنزانيا حكام أن على ذلك ويدل ،اثنية بوالية حسن سامية وانئبته
 الرئيس مساعد حسن سامية عينت فقد احلكم، على التناوب يف عليه املتفاهم السياسي التقليد وملواصلة... الدولة على مهيمنا زال

 من يناير/الثاين كانون يف ولدت قد حسن سامية الرئيسة فإن وللعلم .نصراين وهو هلا انئبا مبانغو فيليب االقتصادية للشؤون السابق



 اإلدارة دراسة اتبعت الحق وقت ويف .%99 حوايل فيها املسلمني عدد ويبلغ ذايت، شبه حبكم تتمتع اليت زجنبار يف 1960 عام
 يدها يف والقرآن مخارا   تلبس وهي الدستورية اليمني أدت وقد. املتحدة ابململكة مانشسرت جامعة يف خترجت مث أوال تنزانيا يف العامة
 خمففا مع املعارضة...ارا مس اتبعت أهنا خاصةو  ،املسلم بلدها أهل بني حسنة بسمعة فحظيت اليمىن

 :اقتصادية انحية ومن سياسية انحية من األمهية من بدرجة لتنزانيا تنظر بريطانيا إن: رابعاا 

 عملت وقد ،يهملد أمهية هلا جيعل واستعمارها أفريقيا أعماق إىل الولوج بواابت كإحدى موقعها فإن سياسية، انحية من أما
 بريطانيا خسارة إن مث له، ويتصدون املستعمر يرفضون الذين أهله وحماربة وحماربته سالماإل انتشار وجه يف الوقوف على بريطانيا
 وغريها من الدول يف املنطقة. وزامبيا ومالوي ككينيا فيها نفوذ لربيطانيا زال ما واليت هلا اجملاورة الدول بعض فقدان سببست لتنزانيا

 وأكرب ،يالزراع واإلنتاج والتصنيع التعدين مثل قطاعات يف تنزانيا يف مباشر أجنيب مستثمر أكرب فهي اقتصادية، انحية من وأما
 .اإللكرتونية واألجهزة السيارات وخاصة التنزانية السوق على صادراهتا وهتيمن التنزاين للشاي مستثمر

 القدمي، االستعمار حمل حللولوا الوسائل، بكافة إليها النفاذ وحتاول األمهية من بدرحة لتنزانيا تنظر مريكاأ كذلكو : خامساا 
 فزارها... أمريكا جتاه جذهبا وحماولة هبا االهتمام إلبداء وذلك األمريكان الرؤساء زارها اليت القليلة األفريقية الدول من تنزانيا فكانت

 بالده سفارة أمام تذكاري لنصب األساس حجر وضع حيث 2013/ 1/7 يف أوابما وكذلك. 17/2/2008 يف االبن بوش
 ...السالم دار يف 1998 عام ةاألمريكي السفارة تفجري يف قتلوا أمريكيا عشر ألحد تكرميا

 النفاذ حتاول اليت مريكاأ وبني املستمر، القدمي املستعمر بريطانيا بني يدور السياسي الصراع إن يقال أن ميكن وهكذا: سادساا 
 :أهدافهما لتحقيق االستعمارية اخلبيثة وسائلهما عمالنتست الدولتني وكلتا الربيطاين، النفوذ لتخلف تنزانيا إىل

 وزارة ابسم املتحدثة أوراتغوس مورغان فكتبت ،2020 عام انتخاابت نتائج على اعرتاضها أعلنت فقد أمريكا، أما -1
 إهنا قائلة تويرت موقع يف حساهبا على كتبت ،ماغوفويل الرئيس فوز عن اإلعالن عقب 30/10/2020 يوم األمريكية اخلارجية

 عن املسؤولني" األفراد "سنحاسب وقالت العزل" املدنيني ضد القوة واستخدام انتخابية خمالفات عن موثوقة تقارير بشأن "قلقة
 كسر من تتمكن حىت السياسية الفوضى إلاثرة وذلك. تشادميا حزب وخاصة املعارضة مطالب تتبىن أمريكا فإن وأيضا  ... ذلك

 وهو معارضة حزب أكرب مرشح حيصل فلم ضعيفة، زالت ما املعارضة أبن علما   هذا... بريطانيا حزب وهو احلاكم احلزب هيمنة
 توندو مرشحه حصل فقد ،2020 عام جرت اليت الرائسية االنتخاابت يف كبرية نسبة على )تشادميا( والتقدم الدميقراطية حزب
 وكذلك (...اترخينا يف مثيل له يسبق مل تزويرا شهدت )إهنا قالو  النتائج تشادميا حزب مرشح ورفض. %13,03 نسبة على ليسو
 الدويل النقد صندوق تستخدم إهنا مث... تنجانيقا عن زجنبار قليمإ النفصال الدعوة وخاصة االنفصال دعوات تستغل مريكاأ فإن

 ة للتأثري على احلكم يف تنزانيا!كوسيل
 نفم تنزانيا، يف استغالهلا مريكاأ حتاول اليت األبواب سدل السياسي ثاخلب من طريقتها وفق تعمل فهي بريطانيا وأما -2
كم آخر جانب ومن مريكاأ توافق أهنا لو كما ت ظهر جانب  :خمالفة أخرى سياسة حت 

 جيمس األفريقية للشؤون الربيطاين الوزير فقال أوجه محّال تصرحيا   بشأهنا بريطانيا صرحت فقد لالنتخاابت فبالنسبة -أ
 إىل ودعا خمالفات" عن املعلومات بشأن قلقة املتحدة اململكة إن"( 30/10/2020 يوم تويرت موقع يف حسابه على دجدودري

 االنتخاابت نتائج على تعرتض مل ولكنها مريكاأ فأرضت ،(سلمي" حل "إجياد على السياسية اجلهات وحث شفاف" حتقيق "إجراء
 !املسئولني( )حملاسبة تدعو أو انتخابية( خمالفات عن قةموثو  تقارير هناك )أبن: مريكاأ قول تقل ومل



 من تربئتهم متت تنزانيا، يف املستقلة شبه زجنبار منطقة استقالل إىل دعت إسالمية مجاعة قادة فإن للمعارضة ابلنسبة وأما -ب
 ،UAMSHO أو اإلسالمية، لدعوةوا احلشد مجعية وهي املدين، اجملتمع مجاعة يف البارزين القياديني سراح )أطلق: اإلرهاب هتم
 سيلفسرت العامة، النيابة مدير وأكد. ليال   الثالاثء مسّلم علي ومسّلم هادي، فريد سراح فأطلق االحتجاز، من سنوات مثاين بعد

ح وأيضا   (/https://apnews.com 16/06/2021 ...إليهما املوجهة التهم مجيع إسقاط للصحافيني مواكيتالو،  يف مس 
 من العديد عن عفوا   أصدرت حسن صلوح سامية الرئيسة إن مث ،احملظورة السواحيلية الصحف بعض فابستئنا األخرية األسابيع
 .تشادميا يف أعضاء فيهم مبن الرأي سجناء
 ألنه مويين حسن الرئيس عهد يف تنزانيا من الصندوق )طرد( سبق أنه من الرغم فعلى الدويل النقد صندوق موضوع اوأم -ج

 يف الصندوق يفعل كما الناس معاانة من يزيد ما األجور وجتميد األسعار ورفع العملة قيمة ختفيض مثل عليه شروطا يفرض أن أراد
 أبن قائال ردوال مليون 567 يمةبق لتنزانيا قرض لتقدمي كوروان وابء تداعيات استغل الصندوق أن إال منه، قرضا يطلب بلد كل

 ىلع تنزانيا حكومة فوافقت (8/9/2021 بلومبريغ ...كبري" متويل إىل احلاجة وفاقم السياحة طاعق اهنيار إىل أدى كوروان "تفشي
 مع العالقة حتسني ىلع وافقت ولكنها منه للوقاية إجراءات تفرض ومل كوروان بتفشي تعرتف مل تنزانيا أبن علما   القرض أخذ

 !عليه تسري الذي الربيطاين النهج مع متشيا   مريكاأ مصادمة وعدم الصندوق
 نميةلت التنسيق مؤمتر من بدال 17/8/1992 يف أتسست اليت )سادك( اجلنوبية ألفريقيا التنمية جمموعة إنشاء هو األهم مث -د
 وموزمبيق وماالوي وليسوتو اانوبوتسو  )أنغوال وهي أعضاء دول تسع من 1/4/1980 يف بوتسواان يف أتسس الذي اجلنوبية أفريقيا

 الدميقراطية كونغووال وموريشيوس وانمبيا أفريقيا )جنوب دخلتها بعدما 15 عددها اآلن وأصبح وزميبابوي( وزامبيا وتنزانيا وإسواتيين
 اجملموعة، دول يف مريكياأل النفوذ تدخل دون وحتول املنطقة، يف نفوذها على لتحافظ بريطانيا أسستها وقد (وسيشل ومدغشقر

 )روفوما( حوض يف الطبيعي الغاز منا  كبري ا   احتياط م2010 عام يف (Anadarko) األمريكية النفط شركة اكتشفت ملاو  ولذلك
 عام االحتياط هذا أتكد مث... البلد ذلك يف املسلمون يعيش حيث موزمبيق، مشال ديلجادو( )كابو مقاطعة شاطئ قبالة الواقع

 احتياطيات منهما كل ويف متجاورتني، كتلتني يف الغاز اكتشاف "مت: م2017 عام اتميز الفاينانشيال تهنشر  ملقالا  وفق م2017
 من ألكثر وإيطاليا وأملانيا وفرنسا بريطانيا لتزويد - اخلرباء يقول كما - يكفي ما وهو مكعب، قدم تريليون 75 حوايل تبلغ مؤكدة

 رافق أنه وخاصة موزمبيق يف للتدخل مريكاأ توجه بريطانيا الحظت م2017 يف كدوأت الغاز اكتشف فلما وهكذا ،"ا  عام 20
 التابعة رواندا عرضت مث ومن واجلماعة، السنة أنصار تدعى حملية مجاعة بقيادة متزايد بشكل البلد هذا يف )مترد( حتركات ذلك

 قوة رواندا نشرت م،2021 /يوليومتوز من 9 يفو ... موزمبيق فوافقت بذلك، وأغرهتا )التمرد( هذا ضد موزمبيق مساعدة ألمريكا
 )كابو مقاطعة يف طويلة فرتة منذ املستمر اإلسالمي التمرد قمع يف للمساعدة موزمبيق طلب على بناء   جندي 1000 قوامها

 !رواندا من املساعدة طلب فضلت موزمبيق أن إال ألمريكا، اتبعة رواندا أن من الرغم وعلى... الشمالية ديلجادو(
 :فيها عضو هي اليت موزمبيق وضع لتدارك سادك جمموعة حركت ذلك بريطانيا الحظت ملا: سابعاا 

 للجماعة االحتياطية القوة بنشر اللتزامها األعضاء الدول على القمة خالل األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة قادة )أثىن -1
 21/08/2021. البلد ذلك يف لنشرها موزمبيق مشال ،ديلغادو كابو ةمقاطع ىف املايل مالدع وتقدمي األفريقي للجنوب اإلمنائية

https://africa.sis.gov.eg/). 
 من عدد اعرتض السادك، يف عضوا   ليست وهي موزمبيق مشال يف جندي ألف ألمريكا املوالية رواندا نشرت عندما -2
 سيطرة حتت ليست رواندا مشاركة أن حيث السادك، أعضاء بعض غضب الرواندية القوات تشاران )"أاثر: سادك أعضاء
 ...لكارثة" "وصفة حلدوث تربير هو موزمبيق، مبساعدة سادك، يف عضوا   ليست وهي رواندا، تربير أبن واحتجوا "...السادك

https://apnews.com/
https://africa.sis.gov.eg/
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22/07/2021 https://www.defense-network.com) للتدخل مريكاأ حماوالت أدركت اليت بريطانيا إنف وهكذا 
 سادك منظمتها خالل من موزمبيق إىل عسكرية مساعدة الفور على أرسلت ذلك أدركت عندما ملوزمبيق، رواندا مساعدة طريق عن

 .هناك وحدها رواندا تبقى ال حىت
 يل "أتيحت: السبع الصناعية الدول جمموعة اجتماع يف قال أفريقيا جنوب خارجية )وزير فإن بلومبريغ موقع لتقريرا  ووفق -3

 األفريقي اجلنوب تنمية جمموعة أن هي نظران وجهة أن هلم وأوضحت املتحدة الوالايت خارجية ووزيرة األورويب واالحتاد فرنسا لقاء فرصة
 (https://www.bloomberg.com/news/newsletters/13/8/2021)" الشأن هذا تقود أن جيب

 دلغادو كابو ملقاطعة واالجتماعي االقتصادي البناء إعادة لدعم مالوي يف 18/1/2022 يوم مؤمترا اجملموعة عقدت مؤخرا -4
 الغاز كمية تقدر إذ. %20 حنو فيها املسلمني تعداد ويبلغ نسمة، مليون 30 حنو تعدادها يبلغ اليت موزمبيق يف الطبيعي ابلغاز الغنية

 االجتماعي واالنتعاش واألمن السالم توطيد وإجراءات موزمبيق دعم املؤمتر وأقر. مكعب رتم ليونيتر  75 بنحو املنطقة هذه ابطن يف
 رئيس فقال. موزمبيق يف واملتطرفني اإلرهاب حماربة مبواصلة وتعهدت. مسلحة حركات فيها تنشط اليت املقاطعة هذه يف واالقتصادي

 وإن وآمنا ومستقرا سليما موزمبيق يف ديلجادو كابو إقليم بقاء بضمان اجملموعة "التزام) سادك جمموعة يرتأس الذي روسالزا ماالوي
 .(18/1/2022 واس "...اإلرهاب مكافحة يف موزمبيق يف سادك بعثة ملراجعة فرصة قدمت القمة

 صادياالقت والتقارب السياسي، النفوذ حتقيق من أكثر ياالقتصاد النفوذ عليها يغلب اآلن حىت فهي الصني مساعي أما :اثمناا 
 األوضاع وطأة من ختفف حىت ابلصني االقتصادية عالقاهتا تعزيز على تعمل تنزانيا أن يتبني األمر هذا وبتدبر مريكا،أ إلزعاج هو معها

 وهلذا. بريطانيا من بتوجيه ذلك وكل ا،عليه األمريكي التسلط من أي عليها الدويل النقد صندوق تسلط من تتخلص وحىت االقتصادية
 بعشرات مشاريع لتمويل مباحثات وهناك تنزانيا، يف صينية مشاريع لتمويل وفين اقتصادي تعاون اتفاقيات على الصني مع تنزانيا وقعت

 دوالر مليار 30 بقيمة سالامل الطبيعي للغاز حمطة بناء أو دوالر مليارات 10 مببلغ جديد ميناء لبناء سواء الدوالرات من املليارات
 "إن: شي قال 22/6/2021 يوم حسن وسامية بينغ شي بني هاتفي اتصال ويف. مليارات 3 بقيمة والفحم احلديد منجم ومشروع

 يف نالتعاو  وتوسيع تنزانيا يف التنمية اسرتاتيجيات مع يتماشى مبا األفريقي الصيين التعاون ملنتدى بكني قمة لتنفيذ استعداد على الصني
 لدفع الصني مع للعمل استعداد على تنزانيا "إن حسن سامية قالت بينما والطاقة" والسياحة واالتصاالت والنقل الزراعة مثل جماالت

 اجلديدة التنمية وستعزز األفريقي الصيين التعاون ملنتدى بكني قمة نتائج جبدية وستنفذ فعال بشكل والطريق للحزام املشرتك البناء
 (.22/6/2021جي يت إن الصينية  سي )صفحة األفريقية" الصينية للعالقات
 النفوذ تعزيز لصاحل تصدر القرارات إن إذ ،(SADC) سادك جمموعة على تسيطر زالت ما بريطانيا أن يفهم ذلك فمن :اتسعاا 

 مريكاأ حماوالت وأن سادك على وكذلك تنزانيا على املهيمنة هي بريطانيا إن القول فيمكن وعليه .هلا التابعة األنظمة بدعم الربيطاين
 والفشل وهي غري مستقرة حىت اآلن. النجاح بني مرتددة موزمبيق إىل للنفاذ

 أمريكا وبني أعضائها،و  سادك يف النفوذ صاحبة بريطانيا بني يأ ،دويل صراع حلصول مرشحتان زمبيقو وم تنزانيا فإن العوامل هلذه
 أن إال االستعمار خمالب ومن أزماهتا من فريقيةاأل البالد هذه ينقذ وال. موزمبيق يف وخاصة ابريطاني مكان نفوذها بسط يف الطامعة
 .﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةا  ِإَل  َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿ للعاملني، رمحة هو الذي اإلسالم احيكمه
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