
  

1 

 

 

 

 

 



  

2 

 

  

 هرسة الدراسةف

 

      2.............................................................مدخل ....................................................

    2.....................................................................................خلفية تاريخية عن تنزانيا

 3  ..............................................................املوقع الجغرافي........................................

      3......................................................انا.............................................................امل

 3  ................................................................التركيبة السكانية ....

 3  ...............................................................................................االستقالل............

  3........................................................................................الم إليها..وصول اإلس

 4  .....................................................................................واقع املسلمين.................

 5  ...............................................................................................الوضع السياس ي..............

 7   ..............................................................................................الوضع االقتصادي..............

 8  ...........................................................................................................ي...الوضع االجتماع

 8 .........................................................................................................الوضع التعليمي.........

 10.........................................................................................................أبرز التحديات .......

 10..................................................................................العقبات........................................

 10............................الخاصة........................................املشكالت التي تواجه املدارس 

 11................  ....املشكالت التي تواجه املدارس االسالمية...............................................

 12................................................................الحلول............................................................

 13املصادر واملراجع...............................................................................................

 

 مدخل الدراسة:

 إتنزانيا 
 
 للد حدى ُدول شرق إفريقيا األكثر استقرارا

 
ول املجاورة الثمانية التي سياسيا خالفا

عاني نز 
ُ
ين ماسة بين املسلئكما استطاعت الّتاناوب بالر عات سياسية مريرة،اعانت وال تزال ت

غير أن الشعب . مفاصل الّدولة واالقتصاد علىواألقلّية املسيحية املسيطرة  يةاألغلب

 حظيوعليه  ،اصةالخ ؤمن باملواطانة في الدرجة األولى مقارنة مع املصالحالتنزاني شعب يُ 

 أو نز االسياس ّي مانذ االستقالل ولم يشهد نز االستقرار ب
 
 ُمسلحا

 
عات اعات قبلية أو تمردا
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 فاملانامن قبيل ما تشهده الشعوب في املحيط املجاور،  ،دينية
 
ظرات الدينية أصبحت شيئا

 
 
ملسلمين والتيار املسيطر على الساحة الدينية التيار الصوفي املتجذر في أوساط ا ،معهودا

ر الصوفية الثقافي في و وال ينس ي د ،خالفا لدول شرق إفريقيا التي يظهر فيها التيار السلفي 

 الشافعي. املذهب املانتشر هو  املذهب وأن ،املانطقة عبر القرون

 عن تنزانياوجغرافية األول :خلفية تاريخية  املحور 

ل شرق إفريقيا املطلة على املحيط تنزانيا إحدى ُدو  :املوقع الجغرافي املساحة واملانا. أوال:

وُرواندا وُبوروندي وجمهورية الكونغو  الهاندي،تحُدها كينيا وأوغاندا من الشمال،

الوي وُموزنبيق من الجانوب. وخضعت تنزانيا الستعمار وزامبيا وم الديمقراطية من الغرب،

 م.1961واستقلت عام  ،بريطاني وأملاني كغيرها من الُدول اإلفريقّية

م، وتمت صياغة دستورها في املؤتمر 1963ديسمبر  19ُمستقلة في  ت زنجبارأصبح

الدستوري في "النكستر هاوس" بلاندن بعد ُمفاوضات بين الُقوى االستعمارية والحزبين 

ل املجموعات   (ZNP)ي زنجبار الالسياسيين الرئيسيين: الحزب القومي  ِّ
ّ
الذي كان يمث

 .(1)الزنوج الذي كان ُيمثُل   (ASP)سيوية والعرب،والحزب األفروشيرازي ال 

اتساع رقعتها وتضرس أرضها  ، ولكنينتمي مانا. تنزانيا للانوع املدارّي الرطب انا.امل ثانيا:

 ُمتعددة من املاناختجعل
 
، املاناطق الساحلّية تزيد الحرارة واألمطار ففي .اتها تُضم أنماطا

 مطرُه ط ، ويستمرشبه استوائي انا.ملهذا املانا.  وينتمي
 
انطقة وفي امل .وال العام تقريبا

األمطار  ، وتزدادالحرارة على املرتفعات ، وتقلاملانا. الُسوداني دالوسطي والجانوبية يُسو 

 .(2) على السفوح املواجهة للرياح الشديدة

ان بخمسين قدريُ  :التركيبة السكانية ثالثا:
ّ
 لتقديرات يولي عدد السك

 
 ومليون نسمة؛طبقا

إذ قد ُيؤدي ازدياد  ،يدزثار مرض نقص املاناعة املكتسبة اإل التقديرات آفي  ىراعت (3)م2014

وال  وازدياد معدالت الوفيات عدالت الوفيات،الاناتجة مانه،إلى قصر متوسط األعمار،ُم 

ر  وانخفاض ُمعدالت الانمّو الُسكاني، سيما معدالت وفيات األطفال، خريطة إجمالي وتغيُّ

                                                           
 3-1م ص:2014أغسطس عام  20دلي "إضاءة تعليمية  في تنزانيا " مركز مقديشو  للبحوث والدراسات موس ى،يونس عب   1

، الجزء الثاني. فصل املسلمون 1985، يونيو 42بكر ،سيد عبد املجيد ،"األقليات املسلمة في إفريقيا"،مجلة دعوة الحق العدد   2

 107، ص: .مكة املكرمة في تنزانيا. إدارة الصحافة برابطة العالم اإلسالمي،

3 ttp://ar.tradingeconomics.com/tanzania/population52  2016أبريل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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اني: 
ّ
ك ل الانمّو السُّ  لتقديرات عام % 72.2معدَّ

 
اللغة أن اللغة السواحلية هي و  .م2014،طبقا

 القومية إضافة إلى اللغة اإلنجليزية.و الرسمية 

مقاطعة نالت حيث م 1964أبريل  26نالت جمهورية تنزانيا استقاللها في  استقاللها: رابعا:

. 1961ديسمبر  9تانجانيقا استقاللها عن اإلدارة البريطانية، تحت وصاية األمم املتحدة في 

  بريطانياعن 1963ديسمبر  19كما استقل إقليم زنجبار في 
ّ
حدت تانجانيقا مع كذلك. ثم ات

 جمهورية تانجانيقا وزنجبار املتحدة1964أبريل  26زنجبار، في 
 
نا معا  . (1) م ليكّوِّ

 اكتسحت ولكن الزنوج، من تنزانيا في السكان أصل كان :تنزانيا لىإ اإلسالم وصول  خامسا:

 األعظم القسم يؤلفون  فأصبحوا ،الشمال من قدمت )البانتو( قبيلة من كبيرة موجة لبالدا

 عربية موجة جاءت كما ،والوشاغي،الفاندي،املاساي قبائل فروعهم أهم ومن السكان، من

 هذه في تجارية مراكز لها وأقامت الجانوب، وإلى إفريقيا قلب إلى توغلت والشرق  الشمال من

 .ما حّد  إلى قويا وجودهم يزال وال ،قرون مانذ احلهاسو  وعلى املانطقة

  اإلسالم دخل وقد
 
 الهجري  األول  القرن  ففي تنزانيا، بالد لىإ الكبيرة املوجات هذه مع مبكرا

 إليها ونقلوا ،املانطقة على سيادتهم املسلمون  بسطو  ،البالد هذه في رئيس ي بدور  الماإلس قام

 لطانُس  واستمر الربوع، تلك في اإلسالمي الّدين ونشروا ،العربية واللغة اإلسالمية الحضارة

 بذل حيث الهجري، عشر الثاني القرن  في البرتغالي االستعمار هادخل حتى فيها املسلمين

 كثرأ وُيرجع ،هاناك اإلسالم وانتشار املسلمين سلطة من للحّد  جهدهم املستعمرون

 يوسف بن الحّجاج بطش من فروا الذين الجماعات مع هـ65 للعام اإلسالم دخول  املؤرخين

 وتصل .(2) الشرقي الساحل انطقةم في اإلسالم نشر في كبير دور  الهجرات لهذه وكان ،الثقفي

 الاناس بين فأكثر أكثر يانتشر اإلسالم أخذ وقد . % 70 من أكثر إلى تنزانيا في املسلمين نسبة

وتانغا  % 98نسبة تصل إلى بار في زنجب ملسلمون ويتركز ا .العلم وانتشار البالد استقالل بعد

 الشعب غالبية أن الزائر يظن كنسية حكومة الحكومة أن غير.(3) ودار السالم وتابورا

واملرافق  ةيّ التعليم واملؤسسات ةالحكوميّ  والدوائر عالماإل  في ذلك ويظهر ،ةمسيحي

 .والجيش والشرطة ةالصحيّ 

                                                           
  .103-80، ص1982إفريقية وماناهضة الغرب له"،دار املريخ للنشر،الرياض  لانقيرة،محمد عبد هللا،"انتشار اإلسالم في شرق ا  1

خفاجة،عادل رفاعة)د.ت( "األثر الحضاري للهجرات في شرق إفريقيا" مجلة األزهر القاهرة،مجمع البحوث اإلسالمية العدد:   2

(889526) 

ة مختار السويفي،الفصل الحادي عشر،.دار الكتب جوان جوزيف: "اإلسالم في ممالك وإمبراطوريات إفريقية السوداء". ترجم 3

 132-131ص: .(1984)بيروت ،دار الكتاب اللباناني فيالقاهرة اإلسالمية،دار الكتاب املصري في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 :الثاني: واقع املسلمين في تنزانيااملحور 

وتعليمية  واقتصادية بلفي أوضاع سياسية  من مسلمي تنزانيا، % 65يعيش أكثر من  تمهيد:

 آخر،
 
العددي وعلى الرغم من هذا التفوق  مضطربة تتصاعد حدتها حيانا وتانخفض حيانا

 أن الانفوذ ؛الكاسح للمسلمين
ّ
أيدي األقلية املسيحية.  فيالسياس ي واالقتصادي في البالد إال

يأتي في  عانون حزمة من املشاكليُ الذين اع على أحوال املسلمين األوضوقد انعكست هذه 

وقلة  وندرة وجود املدارس والجامعات اإلسالمية، مقدمتها التمثيل السياس ي في الحكم،

 
 
   .(1) الفرص التعليمية عموما

اناء املراكز واملدارس ولكن مانذ سانوات قليلة بدأ املسلمون يتوّحدون تحت مؤسساتهم بب

وصحف تاناقش أوضاعهم  وفتح بانوك إسالمية وقانوات تلفزيونية وإذاعات ة،التعليمي

 ( 2) االجتماعية

في ر أكثر واقع مسلمي تنزانيا هذا وندلف قليال إلى الحديث عن أوضاع بعينها حتى نبلو 

 . ةوالتعليمي ،ة، واالجتماعيةالسياسيو  ،ةاالقتصاديالراهانة أوضاعهم 

 :
ً
 الوضع السياس يأوال

ديمقراطي، ويانص الدستور  نظام جمهورياالتحادية لسياس ي لجمهورية تنزانيا الانظام ا 

 في تنزانيا،  14وهاناك  (3)م.1992بالد مانذ عام بالالتعددية الحزبية على فيه 
 
 سياسيا

 
حزبا

 للمسلمين NRAوللمسلمين تمثيل فيها، ويعتبر 
 
إلى  السياس ي إال أنه ال يرتقي وزنه ،حزبا

في أقاليم تنزانيا  CHADEMAالحزب الحاكم، وحزب   CCM ى كحزباألخر  درجة األحزاب

في إقليم زنجبار. وعليه يمكن تقسيم الوضع السياس ي ملسلمي   CUFاملختلفة، وكذلك حزب

 5.(4)تنزانيا إلى مراحل ثالثة عبر التاريخ الحديث

 نزانيا،تبر من أسوأ الفترات التي عاشها مسلمو توتعفترة االستعمار  املرحلة األولى:

 . وصانوفه  عانون مرارة االستعماريضطهدون ويُ 

                                                           
 م. 2009  -يونيو  -6أسرة التحرير،مسلمو تنزانيا ومواجهة الحمالت التانصيرية،آسيا الوسطي رصد الواقع استشراف املستقبل،  1

. 2016ياناير   1ين،عالمات أونال قلها مثلث الفقر واملرض واألمية""صحوة إسالمية في تنزانيا يعر علمي،شمس ي 2

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=179762 

 4 :، ص2012يوليو  20الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،وثيقة أساسية عن جمهورية تنزانيا املتحدة، األمم املتحدة،  3

 http://www.sudaress.com/rayaam/210038، 2012سودارس،األحزاب السياسية في تنزانيا تجدد قياداتها، الرأي العام، 4

CCM1977,CUF 1992,CHADEMA1992,UMD 1993,NCCR-)السياسية سانة تأسيسها وأهم هذه األحزاب 5

M1992,NLD 1993 ,MAKINA 2000 ) 

http://www.sudaress.com/rayaam/210038
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،همشِّ فهي مرحلة ما بعد االستقالل، وكان املسلمون فيها ُم  أما املرحلة الثانية:
 
بل  ين سياسيا

ْوا 
َ
ء أي مانصب رفي ،قودألكثر من أربعة عُ  من الظلم والتهميشِّ وعان ع، ُحرِّموا خاللها تبوُّ

وا
ّ
بيانما تركزت  د الرئيسين نيريري ومكابا،و وال عهض طِّ أسرى للفقر والجهل واملر  وظل

  على الُحكم.املهيمانة ألقلية الانصرانية ص في أيدي االفر 

 أفضل بكثير من سابقسلمي تنز ن وضع مُ إ: فأما املرحلة الثالثة واألخيرة
 
حيث  ه،انيا سياسيا

 سياس ي،مارسون نشاطهم اليُ  وابدأتمتع املسلمون بهامش من املشاركة السياسية، و 

ولهم دور ملموس في الساحة السياسية،بل وحصل ويتقلدون ماناصب رئاسية ووزارية 

وعلى  ملدة طويلة،و  لم تكن متاحة لهم في السابقوزارية و املسلمون على ماناصب رئاسية 

 وزير الدفاع وكثير من املاناصب السيادية. و  رأسها مانصب رئيس الدولة،

،لية السيالعمفي يشاركون  تنزانياكان مسلمو 
 
 وحديثا

 
رغم اختالف طبيعتها من  اسية قديما

 
ّ
انة،حيث ال يوجد حتى اللحظة حزب انظمة ومقانّ أن تلك املشاركة لم تكن ُم  وقت لخر، إال

لها فصل الخطاب في اتخاذ  ،واحد خاص للمسلمين،أو يمثلون فيه أغلبية ساحقة سياس يّ 

  أورات،االقر 
ُ
ن ذلك إذا استثانيانا  م زاب وأبرزها،ة قوية في أغلب األحسلمتل سياسية ُم ك

ولكن ماذا يعني ويساوي  أغلبية،املسلمون فيها حيث يمثل  فروع األحزاب في إقليم زنجبار،

في رؤية إستراتيجية سياسية واضحة ال يملكون و  مليونا مسلم مقسمين في أحزاب،

بان كبيران فقط بار يتانافس حز قليم زنجوفي إ ،االنتماءات السياسية التي يتوزعون عليها 

وقد فاز الثاني في  .م1992م بيانما أسس الثاني 1977األول عام  سسأ.    CUFو CCM هما

مما حمل  ،تلك الانتائجطعن في  CCMحزب  لكّن  2015االنتخابات التي أجريت شهر أكتوبر 

من  وسط مقاطعة ،عادة االنتخابات مرة ثانية في شهر أبريل من هذا العامإعلى الحزب 

الحزبين من املسلمين  وممثل .قادات دولية في هذا املضمار تانأثار مما  ،رضةاملعا

  .التقليديين

 سياسية متماسكة أو تحالفات حزبية لديها برنام
 
ج عاند ما نتحدث عن املسلمين نعني كتال

ولكن ما نالحظه من تاريخ املشاركة للمسلمين طوال  سياس ي ورؤية إستراتيجية واضحة،

يمثلون أقاليم  ،ةمصلحي ةة مجرد مشاركة أفراد لديهم طموح وميول سياسيالعقود السابق
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تمثيل شخصيات مسلمة من هذا الصانف و  يانة لها رؤيتها ومصالحها الخاصة،أو فئة مع

 ومجلس الوزراء واملجالس األخرى.   في البرملان االتحادي، ر يثك

 
 
الدولة كالرئيس  ومرموقة في هرم لياماناصب عُ  من طراز هؤالء الذين تقلدوا ولو أخذنا مثاال

 -2005والرئيس السابق كيكوويتي  م،1990 -1985حسن مونيي عام علي  التنزاني األسبق

وكذلك رئيس إقليم زنجبار عبيد كرومي الانائب األول لرئيس تنزانيا من عام  م،2015

 ،أيضا اوالذي تقلد مانصب الانائب األول لرئيس تنزاني وبعده ساملين عمور  م،1974 -1964

 الزنجبار د/بالل غريب والذي أصبح بوزراء الورئيس 
 
 -2010 تنزانيا  لرئيساألول انائب أيضا

 بأن دستور البالد كان يانص على أن رئيس إقليم زنجبار هو الانائب األول ،م2015
 
علما

 .االتحادية هوريةملرئيس الج

رد، في ية عبر املراحل التاريختطور السياس ي للمسلمين بهذا يالحظ أّن ال
ّ
تحّسن وصعود مط

وفي الثمانينيات  ،فيها غياب دور املسلمينب اتسمتالتي  مانذ ما بعد االستقالل في الستيانات

العملية السياسية رغم في الحت في الفاق يقظة سياسية للمسلمين، وبدأوا يشاركون 

 .والتحديات الظروف

نما إحساس عاّم بما يعانيه ، و أن فهم السياسة لديهم قد تطور  وأما وضعهم الحالي فيبدو

 في سياسات املجتمع قاناعتهم بأنمعه  ازدادت،  االشتراك في السياسة
 
ال ، و للسلطة تأثيرا

االستاناد إلى و طريق للتغيير وتحسين أوضاع املسلمين إال عبر االنخراط في العمل السياس ي 

لون املسلمون بحيث بات  ساند قوّي في الدولة.
ّ
البالغ  ملان االتحاديفي البر  %38الن يشك

 مبشر.وهذا مؤشر  ،وزيرا 25 البالغ الوزراءمجلس من  %26و عضوا 295

 لوضع الخذ في التحسن ورغم هذا ا 
 
 ما زال ضعيفا

 
الئق  وغير إال أن وضع املسلمين سياسيا

يرجى لها أن ،غير أن اليقظة والشعور املتانامي في أوساط املسلمين البالدأغلبية تهم كمكانب

 . في املستقبل القريب رؤية إستراتيجية موحدةفي بلورة لمسلمين لوحدة إلى جم تتر 
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وتغّير كثير من مفردات الواقع األليم ملسلمي  قد انتهت عقود من االضطهاد والتهميش؛هذا و 

 عن حصول  البالد عبر إقرارِّ عديد من الخطط التانموية ملاناطق املسلمين،
 
فضال

فاع والخارجيةشخصيات مسلمة على ماناصَب رفي  .عٍة في وزارات الّدِّ

 :
ً
 الوضع االقتصاديثانيا

 شعبها مما تعاني مانه عاني ي ول اإلفريقية،تنزانيا واحدة من الُد 
ُ
عوب القارة السمراء ش

 و ، املتانوعةمن أزمات اقتصادية رغم ثرواتها موما عُ 
 
إن أوضاع املسلمين في تنزانيا اقتصاديا

ظمى منهم فقراء، وتفتقر العديد من قرى العُ  بيةاألغلفسيئة وبشكل ملحوظ،  تبدو

واضحا من الحكام غير املسلمين  ات األساسية للحياة، وكاناملسلمين ومدنهم إلى الخدم

غير املسلمة، في الوقت الذي كان يتم فيه حرمان  اتاألغلبي ذات على املاناطقتركيزهم 

. وقد (1) ية االقتصاديةماناطق املسلمين من تقديم خدمات ومشاريع تانموية من الاناح

 
 
عبر إنشاء  استفاد مسيحيو تنزانيا وغيرهم من دعم املانظمات الكنسية اقتصاديا

ومانح دراسية في  وتقديم دعم مالي مباشر ات وجامعاتوكليّ  مستشفيات ومدارس

     .روض حسانةتخصصات نادرة وق

عض املانظمات وقد زاد الضعف في اقتصاد مسلمي تنزانيا عاند ما جّمد دعم وإغاثة ب

 وغيرها من املانظمات،ملانتدي اإلسالمي الخيرية وا مثل مؤسسة الحرمين اإلسالمية في تنزانيا،

هود سخية تبذلها مانظمتان أو ثالث مانظمات منها جمعية العون املباشر جولم يبق سوى 

 والاندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ومانظمة الدعوة اإلسالمية، إال أن ما تقدمه من دعم

 عن احتياجات املسلمين، وه
 
 مقارنة  ومادي ال يغني شيئا

 
ات دعم املانظمبمحدود جدا

 بعد حين.  التانصيرية. إال أن الوضع يبدو
 
 يتحسن حيانا

 :
ً
 الوضع االجتماعيثالثا

حيث ا من الاناحية االجتماعية،يعتبر املجتمع التنزاني من أكبر املجتمعات اإلفريقية تماسك 

مسلمين ومسيحيين وغيرهما، وأن الوشائج هم بين أباناء الشعب الواحد،التفاتسود املحبة و 

االجتماعية قوية فيما بينهم رغم اختالفهم في الثقافات والتقاليد،إذ ال غرابة في األسرة 

 واألم مسيحية وبالعكس،الواحدة أن يكون األ 
 
ويصعب التمييز أحيانا بين املسلم  ب مسلما

                                                           
،  يوليو 17فريقية، العدد إاملعاصرة، مجلة قراءات جاه هللا، كمال، مستقبل الوجود اإلسالمي في تنزانيا في ضوء التحديات  1

 .6 :، ص2013
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 واملسيحي من حيث التعامل واال
 
نسجام إال بالطقوس الدينية. ومن الجانب العرقي أيضا

 تجد أحيانا األب عربيا واألم إفريقية أو هاندية وبالعكس.

رقي ا تشارك مع نظيراتها في املانطقة،رغم هذا فإن تنزاني  كل العوامل املؤدية إلى الصراع العِّ

  ؛حيثوالديني كتعدد القبائل
َّ
دة إال أنها شك ا لالستقرار يوجد فيها قبائل متعّدِّ لت نموذج 

ا في  عتبر من أكثر املاناطق صراع 
ُ
 (.1) إفريقيااالجتماعي والتعايش الديني في مانطقة ت

 يعتبر الوضع االجتماعي ملسلمي تنزانيا ممتازا، حيث تجد املسلمين فرحين مرحين، 

الد وأن دستور الب يمارسون تقاليدهم وعاداتهم االجتماعية بحرية وخاصة مسلمي زنجبار،

يكفل املساواة بين جميع الاناس في التمتع بحقوق اإلنسان، ويحظر صراحة التمييز على 

أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين. ويانعكس مبدأ عدم التمييز في التشريعات 

وللمسلمين مجلس يعبر عن مصالحهم الدينية والسياسية  .(2) وفي قانون العمل املختلفة،

وهو ضعيف األداء   BAKUATAويطلق عليه محليا باكواتا  لمي تنزانيا()املجلس األعلى ملس

 للمرحلة الثانوية العليا.   IREنجازاته مقرر الدراسات اإلسالمية ومن أهم إ .واإلنتاج

 :
ً
 الوضع التعليميرابعا

يجسد التعليم آمال وأحالم وتطلعات األطفال واألسر والجماعات واألمم في جميع أنحاء 

 هو الطريق األضمن للخروج من الفقر واألمراض االجتماعية األخرى.و  العالم،

،جعل
 
 ال يتجزأ من التانمية  جزء  و  ت أنظمة الحكم في تنزانيا مانذ االستقالل التعليم إلزاميا

 و  االجتماعية واالقتصادية،
 
 ذلك وضعت سياسات عامة لتحقيق هذه الغاية،من  انطالقا

واتبعت نظام مراحل وسانوات وفق ، (1)عتماد على الذات"وكان الشعار "التعليم من أجل اال 

وأما  ست سانوات. الثانوية العامة والعليا بيانما املرحلة التعليم االبتدائي سبع سانوات،

 .(3)املرحلة الجامعية ثالث سانوات أو أزيد منها حسب الكلية ونوع التخصص فيها

في تنزانيا، غير أن تاناقص وكان الرئيس نيريري أول من أدخل نظام مجانية التعليم 

 أجبرت املدارس على اللجوء إلى مواردها الخاصة لتغطية 
 
االعتمادات املالية مؤخرا

 احتياجاتها.

                                                           
  .2015أبريل,  14مركز الجزيرة للدراسات، ،جبريل،علي عدو،تنزانيا في إفريقيا: نموذج لالستقرار السياس ي والتعايش الديني  1

 http://www.panapress.comم، 1220إبراهيم، األحزاب السياسية تحث التسامح الديني في تنزانيا، نوفمبر  ليبومبا، و 2

3 Tanzania Ministry of Education and Vocational Training, Education in Basic Education Statistics in Tanzania:  -

2006-2010, , Report June 2010 

http://www.panapress.com/
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بين  77توجد في تنزانيا الن مئات املدارس األساسية والثانوية األهلية والحكومية، وحوالي 

امعة واحدة محلية وهي ال يملك منها املسلمون سوى ج معاهد وجامعات أهلية وحكومية،

تأسست من و التي  (Muslim University of Morogoro) .جامعة املسلمين في موروقورو

ولها  ،ارسمي   2005 هاحاافتتوتّم ، 2004أكتوبر  23( في MDFسلمين )املقبل مؤسسة تانمية 

  تمانح درجة البكالوريوس، والدبلوم، وبرامج شهادات.  خمس كليات علمية،

 هما جامعة زنجبار أقدم جامعة نيا،عتان إسالميتان أهليتان في زنجبار بتنزاوهاناك جام

 .  وجامعة السميط التابعة لجمعية العون املباشر ،(1)تنزانيا فيأهلية 

الجامعة  ،والجدول التي يوضح طبيعة مؤسسات التعليم العالي التي يكثر فيها املسلمون    

 .مؤسسة تعليمية عليا 55الجامعات التنزانية وهذا من بين  األولي والثانية من أرقى

فإنها تقع  8قليم زنجبار عدا رقم إاملؤسسات التعليمية املذكورة في هذا الجدول فتقع في و 

 .(2)في موروجورو

نسبة  عدد الطالب اسم املؤسسة  رقم

 املسلمين

نسبة الدراسات   االناث الذكور 

 العليا

 %1 %2 %3 %7 20000 جامعة دار السالم 1

 %4 %3 %7 %12 25000 جامعة دودوما 2

 × %55 45 %90 3500 جامعة املسلمين 3

 %35 %50 %45 %95 3000 جامعة زنجبار 4

 %55 %53 %40 %93 3100 جامعة دولة زنجبار 5

جامعة  6

 السميط)زنجبار(

2200 90% 33% 57% × 

معهد اإلدارة  7

 املاليةالدراسات و 

900 96% 70% 27% × 

 × %57 %40 %97 800معهد العلوم  8

                                                           
م وتتكون ستة كليات:كلية الشريعة والقانون،كلية 1997للشباب اإلسالمي( عام أسستها جمعية دار اإليمان )الاندوة العاملية  1

 اإلدارة واملحاسبة،كلية الداب،كلية الهاندسة،كلية التمريض العالي،كلية الدراسات العليا.
2 e 2010, Jump oup "Project Performance Assessment Report: Tanzania", World Bank, Report No. 55383, 28 Jun -

pages 2-3 
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 الصحية

ودخول  حرب العاملية الثانية،الولكن بعد  كان املسلمون أول من بانوا الحضارة في تنزانيا،

التي غة السواحلية و للاحيث صدر قرار بإلغاء  حت وصاية اإلنجليز؛ تغّير الوضع،املانطقة ت

 عنه كانت تكتب بالحروف العربية،
 
ا أغلقت كم ستخدام الحروف الالتينية،ا بدأ اوبدال

ووضع الانظام التعليمي تحت  وتغّيرت إلى مدارس علمانية، جميع املدارس اإلسالمية،

، من هانا .إشراف املؤسسات التبشيرية
 
وضاعت أجيال  انعزل املسلمون وهمشوا تعليميا

  فلما أفاقوا بعد االستقالل، مين،كاملة من املسل
 
 . (1)وجدوا كل ش يء محجوزا

 
ُ
،في تنزانيا ع املسلمين التعليمية عتبر أوضاهذا وت

 
لفرص عدم كفاية انظرا ل سيئة جدا

 .الجودة يدة في توفير التعليم ذوانعدام اللية املساع املتاحة لهم،

من عدد مدرس ي  %80 ,6أن ات لجامعة دار السالم في تقريره يذكر مركز البحوث والدراس 

من الجامعات والكليات  % 60في تنزانيا من غير املسلمين. بيانما  املدارس اإلعدادية والثانوية

كما تشير دراسات أخرى عن التعليم في تنزانيا إلى أن نسبة  ..تابعة ملجمع الكانائس في تنزانيا

 في الجامعات ال تصل إلى 
 
رغم  ن؛من تعداد السكا %30 املسلمين الذي يتخرجون سانويا

الفقر على معظم  ةويرجع سبب ذلك إلى هيمان ي املجتمع،لون الغالبية العظمى فأنهم يشك

مثيالتها في ها مقارنة بتية وخدماتتحال تهابني ضعفلمين في الشرق والجانوب، و ماناطق املس

  الشمال،
 
 أنهم أقل شرائح املجتمع توظيفا

 
 (.2) وهذا يعني أيضا

 "عقبات وحلول " رز التحديات التي تواجه املسلمينأب الثالث: املحور 

  مشكالت املسلمين التعليمية بتزانيا لعقبات:ا

  :الخاصةاملشكالت التي تواجهها املدارس من 

بتدائية ال حيث تثبت الدراسات واألبحاث أن املرحلة ا ،ضعف املستوي األكاديمي أوال:

وال يتأهل هؤالء إلى الثانوية من مجموع الطالب،  %70واملتوسطة يشكل املسلمون فيها 

 .العالي للمؤسسات الكنسية مليأو أقل ممن يعطي فرصة االلتحاق بالتع  %15العليا إال 

                                                           
موس ى،يونس عبدلى"جمعية العون املباشر ودورها في التعليم العالي مصدر صالح،هاني،مرصد األقليات املسلمة ـ مرجع سابق. 1

 سابق

 مصدر سابق علمي، شمس ي: التعليم والفقر والصحة أبرز التحديات التي يواجهها مسلمو تنزانيا 2
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ر البيانات واإلحصائيات ال ثانيا:
ّ
، ونسب الفئات دقيقة حول عدد املسلمين بتنزانياعدم توف

 وعدد املتعلمين،والذين يحتاجون إلى التعليم. العمرية بينهم، ونسب الذكور إلى اإلناث،

، يمكن أن يانهي تعاقده في أي لحظةالخاص قطاع اللم، بسبب أن عدم استقرار املع ثالثا:

 .يدخل كمحطة عبور لبحث فرص حكومية أفضل وأضمن له ألنه

وهذا ال يعني أن جميعها تعاني من  ،املعامل التجريبية والتحليليةو ضعف املعدات  رابعا:

 .سلمي إفريقياارس األتراك ولجانة مبل هاناك مدارس جيدة املعدات مثل مد ،هذه املشكلة

ة املؤسسات التعليمية التي تقّدم العلوم الشرعية والعلوم الحياتية في آن واحد، خامسا:
ّ
 قل

عاني  ،عشر سانوات تجاوز عمرهاي( التي ال Mrogoroعدا جامعة املسلمين في موروجورو)
ُ
وت

ح املوارد املاليةمن 
ُ

العاطفي  تحت التأثرحيث افتتحت  ،لق لوال عاناية هللاغوكادت أن ت ،ش

 بدون تخطيط علمّي مدُروس.

ة أعداد  سادسا:
ّ
إذ  بين الطالب امللتحقين بمراحل التعليم العليا؛من طالب املسلمين قل

من جميع عدد الجامعات العامة والخاصة البالغ  %20يتاناقص عددهم بحيث ال يتجاوز 

 .كما أشرنا إليه في املحور الثاني ة.يجامعة وكلية جامع 50عددها 

بالثقافة والفكر  وا املدارس التانصيرية والعلمانيةالذين درس تشّرب أباناء املسلمين عا:ساب

جعلهم يتقاعسون  ، مماتمّسكهم بقيم الليبرالية الغربيةو  وجهلهم بقيم اإلسالم، الغربي،

بحجة الحفاظ على و  ذهم في السلطةبالرغم من تانف عن مساعدة مجتمعهم املسلم،

 العلمانية.

ومحدودية تأثيرهم في املجتمع  دية تعليم من تخرجوا في املدارس اإلسالمّية،محدو  ثامانا:

وضعف الكوادر  ،وسوء التخطيط ،والتانازع الداخلي لعدم إملامهم بعلوم العصر،

 في املؤسسات التعليمية. املؤهلةاألكاديمية 

 الذيد كلمة املسلمين يوحتعمل الجماعي لتكوين حزب سياس ي و غياب روح ال تاسعا:

 كأنهم غرباء في بالدهم.صاروا 

ضعف اإلمكانات الفردية في تحمل مصروفات الدراسة الخاصة والعامة في  شرا:اع

 .املؤسسات التعليمية

أّن الانظرة املتوجسة من التعليم الغربي لإلرساليات التانصيرية والشروط  حادي عشر:

م أباناء املسلمين فيها،
ّ
قد  سالمية ملتطلبات الحياة،وعدم مواكبة املدارس اإل  القاسية لتعل

 .أقعد أباناء املسلمين عن التطور املعرفي واملنهي
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وأّن الجهود العربية واإلسالمية  أّن املجتمع ال ُيعطي هذا األمر العاناية الالزمة، ثاني عشر:

 في هذا الجانب
ٌ
 .ضعيفة

 املشكالت التي تواجهها املدارس اإلسالمية العربية 

 عن بقية نيا ال يختلتنزا ومسلم
 
أثبتانا جميع الانواحي، فيركب املسلمين املتخلفين فون كثيرا

بعض  تواجههذه املدارس ، إال أن ين يجتهُدون في املدارس العربيةسابقا أن املسلم

  الصعوبات من أبرزها:

 .املاناسبين في معظم املدارس عدم ُوجود اإلشراف التربوي والتوجيه املنهي أوال:

ة املدرسي ثانيا:
ّ
 د.بين املدارس املانتشرة في ربوع البال  ون اعالت وغيابن املختصين واملؤهلين قل

  يالعربالعالم املاناهج وجلها مستوردة من  مواكبةعدم  ثالثا:
ُ
 الئم بيئة تنزانياحيث ال ت

  وطبيعتها.

ويومي السبت سوى أيام عطل املدارس الانظامية  عدم وجود زمن كاف للدراسة، رابعا:

 واألحد.

ما ُيسّمى بـ إطار  ضعف اإلمكانات املادّية بسبب ضغوط الحكومة في خامسا:

بسبب  ير من املانظمات اإلسالمية في شرق إفريقياث،حيث تّم إنهاء نشاط ك(1)«اإلرهاب»

ضغوطات الغربية واألمريكية في هذا تمتثل لللم صحيح أّن تنزانيا  الضغوطات املاّدّية،

وى حادثة تفجير السفارة األمريكية في دار السالم س ولم تشهد حوادث إرهابية املضمار،

كثر املشاكل في أ لكّن  شؤون دول املانطقة كغيرها من الدول.في تدخل توأنها لم  ،م1998

 التي: ييراعالذي املانهج تتمثل في التمويل الالزم إليجاد  (2)املدارس العربية التنزانية

 على أساس الدين الحق أوال:
 
 ، ُم أن يكون قائما

 
 .املنشودة لألهداف الشرعية حققا

                                                           

وكانت هاناك فرصا ارس العربية مّرت بمراحل متعددة،لتعليمي اإلسالمي يالحظ أن بعض املدا تنزانياهذا وإن املتتبع لتاريخ  1

 من الدهر بالذات،الفترات التي سبقت حادثة 
 
 أن تلك الفرص لم تستغل استغالال أمثل. وبعد  11ذهبية ثميانة حيانا

ّ
سبتمبر،إال

وسبقتها تفجيرات سفارتي الواليات املتحدة في ّية،وضغوطات محلية وخارج فقد واجهت هذه املدارس صعوبات تلك الحادثة

املدارس اإلسالمية  والعمل اإلسالمي ككل . بل وأدت إلى إغالق كثير من على ، فهذه األحداث أثرت 1998كينيا وتنزانيا عام 

أغلقت التي معيات هذه الجومن املؤسسات الخيرية واإلسالمية التي كانت ترعى تلك املدارس العربية ذريعة مكافحة اإلرهاب.

وقد  جمعية الحرمين الخيرية واإلبراهيمية ووكالة الرحمة الدولية،واملانتدي اإلسالمي الاندوة العاملية للشباب اإلسالمي،أبوابها 

 و  ،من هذه التصفياتلجانة مسلمي إفريقيا سلمت 
ُ
وذجية في حيث تمتلك مدارس نُم  ،بجانب التعليمود خاصة لها دور منش

ولها جامعة واحدة وغيرها وبيمبا وزنجبار روشا وموش ي آمنها دار السالم وتانغا و ائية والثانوية العليا في أنحاء تنزانيا املرحلة االبتد

 . تتكون من أربعة كليات علمية وأدبية
راف الحرمين واملعاهد الثانوية التي تمانح املرحلة الثانوية قليلة قد التتجاوز عن ستة واحد منها في دار السالم كان تحت إش 2

 .شراف مؤسسة الحرمين والسابع في آروشاإتانغا أشهرها ابن القيم كان تحت وأربعة في 
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والتطرف  هم ضد األفكار املانحرفة،ينحصتالدارسين بدينهم و  ؤدي إلى تبصيرأن يُ  ثانيا:

 بجميع مسمياته.  الديني

  ثالثا:
ُ
عليمي في املراحل درات الدارسين العقلية ومستواهم التّ أن ياناسب املحتوى ق

 والفترات واألسابيع والحصص. أن ُيوزع املحتوى على املراحل ى، علالدراسية

 :الحلول 

نوص ي مسلمي تنزانيا  لديبعد معرفة املعوقات واملشاكل التعليمية واملانهجية واملهانية : 

 :كحّل لهذه املشاكل التيب

تأسيس حزب سياس ى خاص باملسلمين أو تحت إدارة قيادتهم الذين يشكلون أكثر من  :أوال

68%  
 
 حية.ألقلية املسيل تبعيتهممن  بدال

سانتكوين لجانة عليا ثانيا:
ُ
تعليم اإلسالمي في تنزانيا خاصة إليها مهمة حّل مشكالت ال د، ت

 .عامةوشرق إفريقيا 

 ه، وتوجيشرق إفريقيا أباناء الجامعات العربية واإلسالمية من يتكوين روابط لخريج ثالثا:

 .انطقةحيث تتشابه ظروف امل العاناية إليها ودعمها لتمكينها من أداء رسالتها

 ى، حتاملسلمين بدينهم ر، وتبصيإلى اإلسالم ا؛ بدعوتهالهتمام بشأن املجتمعاتا رابعا:

 .واملجتمع كله تكتمل العملية التعليمية التربوية للتالميذ

تشكيل لجان علمية متخصصة للانظر في إعداد ماناهج موّحدة للمدارس العربية  خامسا:

راعى اإلسالمية في تنزانيا خاصة،
ُ
راعى مالءمته للبيئة تكما  ا أهداف املانهج ومحتواه،فيه ت

 في نهاية املرحلة الثانوية على  وتوحيد الشهادات واالمتحانات، املحلية،
 
الانحو  خصوصا

سعي  وهاناك ،مة من الحكومة املركزية والوالئيةو املدارس الانيجرية األهلية املدع املتبع في

 .جاحبالانكلل أن يُ  نتمنى   حثيث يجري في كينيا

حول إحياء شريعة  خاص تخصصُم  مجلسوإساناد ذلك إلى  رضالفقر واملمحاربة  سادسا:

الوي في مفصاندوق الزكاة  ،الوي وباكستان والكويتالسودان ومسلمي م ريقةالزكاة على ط

طالب  3000تجاوز عددهم ية الذين يطالب املرحلة الجامعالرسوم عن دفع في  له دور قوّي 

جامعة ملاضية مثل الجامعة اإلسالمية في أوغاندا وجامعة زنجبار و في السانوات العشر ا

  .ية اإلسالمية في باكستان وغيرهاالوي والجامعة العاملفريقيا العاملية وجامعة مأ
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لطالب املسلمين في كّل التخصصات في املعاهد لاملانح الدراسية من  إيجاد مزيد سابعا:

اإلسالمية باملديانة  ، والجامعةراألزهجامعة و ، إفريقيا العاملية ةجامعوالجامعات خاصة 

 وغيرها. املانورة

 :
 
السعي إلى دعم املدارس القائمة وترميمها وتطويرها وإنشاء أوقاف يانفق ريعها في ثامانا

 .الح املدارس والكلياتمص

أمورها  فكرة مدرسة املانورة في ممباسا كينيا حيث لها أوقاف كافية لتسيير اناعجبتأوقد 

في مراحلها األربعة  طالب وطالبة 1000ويبلغ عدد طالبها  ي السانوات القادمة،ف املالية

 .(1) اها أكثر من خمسين مدرس  ويعمل في

 

 

                                                           
للجالية العربية اليمانية ،وممن مميزاتها أن الطالب يدرسونها بعد العصر للمرحلة االبتدائية بعد أن رجع  ،1990تأسست عام  1

إجازات  أيامو  ،السبت واألحد افبعد املغرب إلى التاسعة أما يوموالثانوية الطالب من املدارس الانظامية،أما املرحلة االعدادية 

  هافيدرسوناملدارس الحكومية 
 
افتتاح دبلوم في الدراسات اإلسالمية واللغة العربية  وتّم  .من الثامانة صباحا إلى الواحدة ظهرا

 لدراسات التقانية.بالسودان. ودبلوم في االدولي للغة العربية الخرطوم بالتعاون مع املعهد 
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