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مقدمة  

أصبحت كل من تنزانیا وأوغندا وجھة جدیة إلیران في شرق إفریقیا عبر إقامة عالقاتھا مع 
ھاتین الدولتین المحوریتین في المنطقة، واللتین ثمثالن خیطا استراتیجیا وھمزة وصل بین 
دول القرن اإلفریقي من جھة ومنطقة البحیرات العظمى ووسط إفریقیا من جھة ثانیة، وفي 
ھذا الفصل سنتناول جانبا من ذلك االھتمام اإلیراني بالدولتین سیاسیا واقتصادیا، إضافة إلى 

مدى انتشار الفكر الشیعي فیھما. 

المبحث األول: الوجود اإلیراني في تنزانیا 

أوال: خلیفة عن تنزانیا 

نزانیا إحدى دول شرق إفریقیا المطلة على المحیط الھندي، تحدھا كینیا وأوغندا من الشمال، 
ورواندا وبوروندي وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة من الغرب، وزامبیا وماالوي 

وموزمبیق من الجنوب.  

خضعت تنزانیا الستعمار بریطاني وألماني كغیرھا من الدول اإلفریقیة واستقلت عام 
  .1961

دتا في عام 1964 لتشكیل  اشتُقَّ اسم تنزانیا من دمج االسمین: تنجانیقا وزنجبار اللتین توحَّ
جمھوریة تنجانیقا وزنجبار االتحادیة والتي تم تغییر اسمھا في وقت الحق إلى جمھوریة 
تنزانیا المتحدة. وخضعت تنجانیقا الستعمار ألماني فیما كانت زنجبار مستعمرة بریطانیة، ثم 
أصبحت زنجبار مستقلة في 19 دیسمبر/كانون األول1963 ، وتمت صیاغة دستورھا في 
المؤتمر الدستوري في "النكستر ھاوس" بلندن بعد مفاوضات بین القوى االستعماریة 
والحزبین السیاسیین الرئیسیین: الحزب القومي زنجبار (ZNP) الذي كان یمثِّل المجموعات 

اآلسیویة والعرب، والحزب األفروشیرازي (ASP) الذي كان یمثِّل الزنوج. 

اتحدت تنجانیقا وزنجبار لتصبحا جمھوریة تنزانیا المتحدة عام 1964، وأصبح أول رئیس 
) والذي تبنَّى نظاًما اشتراكیًّا أساسھ "یوجوما" وھي كلمة سواحلیة  1لھا "جولیوس نیریري"(

تعني االعتماد على النفس والتعاون التقلیدي اإلفریقي، وقد أثار االتحاد بینھما جدًال بین 

1- جوليوس نيريري ُولِد 1922 في بوتياما؛ درس بني عامي 1949 و1952 في جامعة إدنبره باململكة املتحدة، أسس عام 

1954 االتحاد الوطني اإلفريقي تنغانيقا كحزب وطني، ثم أصبح عام  1960رئيًسا للوزراء. قاد "نيريري" الحركة التي 
أدت إلى استقالل تنجانيقا عن بريطانيا عام 1961، وقد أصبح رئيس تنجانيقا عام 1962. كما ساعد أيًضا في اتحاد 

تنجانيقا وزنجبار لتكوين تنزانيا عام 1964، وأصبح رئيس الدولة الجديدة حتى 1985. ظل نيريري باعتباره رئيًسا 
لتنزانيا، املتحدث الرسمي الرئيسي للتعاون بني أمم إفريقيا السوداء، وقد ساعد في توحيد العديد من املجموعات الِعرقية 

في تنزانيا، وتبنى سياسات أدت إلى التقدم االقتصادي لبالد، توفي نيريري عام 1999 عن عمر يناهز 77 عاًما. 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سكان زنجبار، لكنھ كان مقبوًال لدى حكومة "نیریري" وحكومة زنجبار الثوریّة بفضل 
أھدافھما السیاسیة المشتركة. 

أما عدد سكان تنزانیا فیصل إلى حوالي ثماٍن وأربعین ملیون نسمة ینتمون إلى العناصر 
الزنجیة والحامیة، ومن أبرز العناصر: بانتو، الذین یسكنون الوسط، وباشنجا، وماكونزي، 
ومآلوا، والسوكوما، والسومبوا، ونجیدو، وبوجورو، وزارامو، وشاما وتیتا، وجوجو، 
وألمیرا. وھناك جالیة عربیة وآسیویة؛ واللغة الرسمیة ھي اإلنجلیزیة فیما تشكِّل السواحیلیة 

اللغة القومیة والوطنیة. 

یمثِّل المسلمون 60% من السكان فیما یشكِّل المسیحیون 30%، ویتمركز المسلمون في 
مناطق عدیدة، فاألغلبیة العظمى من سكان جزیرتي بمبا، وزنجبار، وإقلیم البحیرة 
(تنجانیقا) وكذلك سكان مدینة دار السالم (العاصمة)، ھم من المسلمین، كما ینتشر المسلمون 

 .( 2في والیة طابورة في الداخل وفي موشي، وكیجوما وأوجیجي(

وصل اإلسالم إلى تنزانیا في نھایة القرن األول الھجري عبر ھجرات متتالیة من شبھ 
) وتأسست إمارات إسالمیة على الساحل اإلفریقي إلى الجنوب مثل  3الجزیرة العربیة، (

إمارة "كلوا" اإلسالمیة، واستقر األمر للعرب المھاجرین بسبب التجارة أو بسبب 
االضطرابات السیاسیة التي كانت تسود المنطقة العربیة في تلك الفترة، ومن ثم توغل 
اإلسالم إلى داخل تنجانیقا، وبرزت مراكز إسالمیة بالداخل كان منھا في تنجانیقا: طابورة، 
وأوجیجي على بحیرة تنجانیقا، وتانجا التي كانت من أكبر مراكز الثقافة العربیة بالبالد؛ فیما 

بزغ فجر المسیحیة مع قدوم االستعمار األوروبي إلى تنزانیا كغیرھا من الدول اإلفریقیة. 

ثانیا: نظرة على العالقات اإلیرانیة التنزانیة في المجال السیاسي واالقتصادي. 

فعلى الرغم من أن العالقات اإلیرانیة التنزانیة یمكن وصفھا بالحدیثة إال أنھا في طریقھا 
نحو التطور منذ سنوات، فمنذ 2009 دخل التعاون بین البلدین مرحلة جدیدة في تاریخ 

عالقتھما السیاسیة واالقتصادیة. 

 ففي 25 نوفمبر 2009م وصل الي دار السالم وفد برلماني ثقافي إیراني برئاسة الدكتور 
أحمد رضا نائب رئیس اللجنة الثقافیة في مجلس الشوري اإلسالمي، حیث تم تأسیس لجان 

2- علي جبريل الكتبي،" تنزانيا في إفريقيا: نموذج لالستقرار السياسي والتعايش الديني"مركز الجزيرة للدراسات" 14 

أبريل 2015م 
 http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/20154137230504466.htm

3-  الدكتور/ محمد عبد اهلل النقيرة ، انتشار اإلسالم في شرق إفريقية ومناهضة الغرب له" ، دار املريخ للنشر، الرياض، ت 

1982م، ص79-.104
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ثقافیة برلمانیة مشتركة بین الجانبین، فیما قدم الوفد البرلماني اإلیراني لنظرائھم التنزانیین 
دورة في كیفیة اإلشراف وتطبیق القوانین المصادق علیھا.  

في مایو 2009 زار برویز داودي نائب الرئیس االیراني تنزانیا والتقى مع الرئیس التنزاني 
جاكایا مریشو كیكویتي لبحث العالقات بین البلدین، فیما تم التوقیع على اتفاقیات في مجال 
التجارة والزراعة والعالقات الثنائیة، كما اقترح نائب الرئیس اإلیراني تمویل مشروع لضخ 

المیاه من مصادر النیل. 

 في 4 فبرایر  2015م وصل وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف  إلى العاصمة 
التنزانیة دار السالم، في زیارة رسمیة ضمن  جولتة الشرق أفریقیة. والتقى ظریف مع 
الرئیس التنزاني، جاكایا كیكویتي، واستعرض معھ خالل اللقاء تاریخ التعاون بین البلدین، 
مؤكدا على وجود مجاالت جدیدة في الفترة الحالیة تسمح بتعمیق العالقات السیاسیة 
واالقتصادیة بین بلدیھما، ومن جانبھ أكد الرئیس كیكویتي على ضرورة تعمیق العالقات بین 
البلدین، كما أشار إلى مكانة إیران الھامة ودورھا اإلیجابي في المنطقة، وأعرب عن أملھ أن 

تثمر زیارة ظریف إلى بالده في تعزیز التعاون التجاري بین البلدین. 

أما على مستوى التبادل التجاري بین طھران ودار السالم فقد تطور بشكل الفت للنظر، 
ویتجلى ذلك من خالل زیادة الصادرات اإلیرانیة غیر النفطیة لتنزانیا،مما جعل دار السالم 
بوابة رئیسیة لدخول السلع االیرانیة إلى شرق القارة االفریقیة. وتشیر بعض البیانات حول 
تصدیر السلع اإلیرانیة غیر النفطیة إلى تنزانیا  إلى تنامي حجم التصدیر إلیھا في السنوات 
األربع الماضیة. ووفقا للسفیر اإلیراني في تنزانیا مھدي آقا جعفري شھدت الصادرات 
اإلیرانیة إلى تنزانیا ارتفاعا كبیرا في عام 2013، بحیث شكلت ثلث إجمالي الصادرات غیر 
ً أن حجم الصادرات  ‑)، مضیفا 4النفطیة اإلیرانیة إلى دول جنوب الصحراء األفریقیة(
اإلیرانیة إلى تنزانیا سجل نمواً بین عامي 2012 و 2013 من 800 ألف تقریبا إلى 27 
ملیون دوالر، وقد عزا السفیر  أسباب النمو إلى ازدیاد تصدیر مادة الیوریا فضال عن مواد 

صناعیة أخرى.  

من جھة أخرى فقد تجاوز التعاون اإلیراني التنزاني مجال العالقات السیاسیة واالقتصادیة 
بحیث إن ھناك تعاونا إیرانیا تنزانیا في المجال الطبیب عندما وقع البلدان مذكرة تفاھم في 
15 دیسمبر 2014م أثناء زیارة وزیر الصحة التنزاني سلیمان محمد راشد لطھران، حیث 
اجتمع مع نظیره اإلیراني حسن ھاشمي والذي أكد بدوره خالل االجتماع استعداد بالده 

 . http://arabic.farsnews.com/iran/news/13930803000224 وكالة أنباء فارس 25 أكتوبر 2014م - �4
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لتدریب القوى العاملة في مختلف مجاالت الطب في تنزانیا، داعیا المستثمرین والشركات 
 .( 5اإلیرانیة للتعاون في بناء مصنع لألدویة في تنزانیا(

وفي مجال التدریب أیضا تقدم إیران دورات تدریبیة لضباط في البحریة التنزانیة، كما تقوم 
بوارج سالح البحریة اإلیراني بزیارات عملیة وتدریبیة إلى موانئ تنزانیا، وفي ھذا اإلطار  
أعرب السفیر اإلیراني في تنزانیا مھدي آقا جعفري  في 4 أكتوبر 2015م - خالل مراسم 
تودیع المجموعة الثالثین لسفن سالح البحریة اإلیراني من میناء دار السالم بعد زیارة 
استغرقت 4 أیام - عن ارتیاحھ للنتائج اإلیجابیة التي حققتھا البحریة اإلیرانیة في تدریب 
الضباط التنزانیین، مضیفاً أن المسؤولین التنزانیین أعربوا خالل لقاءات منفصلة ضمت قائد 
سالح البحریة ومساعد رئیس ھیئة األركان العامة عن رغبتھم في اكتساب التجارب من 

  .( 6الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة في مجال تعزیز طاقات سالح البحریة التنزاني.(

في 2006، كشفت إحدى وثائق (ویكي لیكس) المسربة أن الوالیات المتحدة تلقت تقریرا 
استخباراتیّا من سفارتھا في دار السالم بأن یورانیوم الكونغو ربما یمر عبر تنزانیا عن 
طریق شركتین سویسریتین للشحن ثم یصل إلى إیران، مما أثار قلق واشنطن لتوقع اتفاقیة 
مع الكونغو الدیموقراطیة لمنع االتجار في المواد النوویة بھدف قطع الطریق أمام طھران. 

ثالثا: مراكز الشیعة في تنزاینا 

وللشیعة العدید من المساجد والحسینیات  والمراكز الخاصة بھم في تنزانیا ومنھا : 

مسجد الخوجة في دار السالم ومسجد أھل البیت (علیھم السالم) ومسجد أنصار اإلمامیة، 1.
ومسجد جمیعة الخوجة الشیعة في أروشا (العاصمة التجاریة) ومسجد كیوندا في 

زنجبار. 

الحسینیة الحیدریة وحسینیة أبي الفضل العباس في العاصمة دار السالم. 2.

مركز دار الھدى آلل البیت، ویعّد ھذا المركز من أكبر المراكز الشیعیة الفّعالة في 3.
تنزانیا، ویحتوي على أقسام مختلفة، منھا:مسجد، وفصول للدراسة، ومكتبة، وقاعة 

7مؤتمرات، ومكان سكن للطلبة واألساتذة والضیوف. 

http://theiranproject.com/blog/2014/12/16/iran-tanzania-"The Iran Projec"  5- املوقع اإللكتروني لــ
 /to-cooperate-in-medical-field

http://www.alkawthartv.ir/content/-/asset_publisher/aIu9gsXmV8u5/content/id/ ،6- موقع الكوثر

433626

http://shiawaves.com/arabic/world/1012-2015-01-19-18-47-48.7-وكالة أنباء شيعة ويفز
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مركز بالل مسلم ،مركز پیاز ،مركز السید الخوئي، حوزة أھل البیت، حوزة ولي 4.
العصر ، مركز یانكان في دار السالم إضافة إلى مدرسة الزھراء، ومدرسة أھل البیت، 
وقد بلغ عدد الطالب في ھاتین المدرستین إلى 400 طالب، یدرسون المذھب الشیعي، 
ً في  ھذا باإلضافة إلى العشرات من التنزانیین الذین یدرسون خارج البالد، وخصوصا

8إیران. 

حوزة اإلمام القائم في مدینة تنغا الساحلیة، وھي حوزة تنشط نشاطا متمیزا في الدعوة 5.
إلى مذھب الشیعة، إضافة إلى إسھامھا بالمشاریع االقتصادیة واالجتماعیة لدعم 

المتشیعین الجدد.  

مؤسسة العترة للنشر في مدینة أروشا، وھي مؤسسة تتبع جماعة الشیعة االثني عشریة 6.
ونشاطاتھا في ترجمة ونشر التألیفات الشیعیة بعد ترجمتھا إلى االنكلیزیة والسواحیلیة، 
وتتلخص نشاطات ھذه المؤسسة في نشر وطباعة الكتب باللغات السواحلیة واالنجلیزیة 
وإصدار المجالت مثل  مجلة "الیت" باللغة االنجلیزیة، وصوت "بالل" باللغة 
). حیث نجحت المؤسسة في تشییع ما یزید على 20 ألف شخص من سّكان  9السواحلیة،(

تنزانیا األصلیّین. 

المبحث الثاني: أوغندا 

أوال: نبذة عن أوغند 

الموقع الجغرافي:  

تقع أوغندا في شرق إفریقیا وھي إحدى الدول المؤسسة لتجمع شرق إفریقیا، یحدھا من 
الشرق كینیا، ومن الشمال جنوب السودان  ومن الغرب جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة، ومن الجنوب الغربي كل من رواندا وتنزانیا. وتعتبر أوغندا ثاني أكثر البلدان 
ً بالسكان بعد إثیوپیا. وتقع في منطقة البحیرات العظمى وتتمتع بمناخ  الحبیسة اكتظاظا

إستوائي متنوع. 

نظام الحكم: 

كانت"أوغندا" محمیة بریطانیة 1894 - 1896م، وفي عام 1962 حصلت استقاللھا من 
 ً بریطانیا، لیتم انتخاب إدوارد فریدریك رئیسا للبالد، وفق نظام ملكي، ثم تبنت أوغندا نظاما
ً في 1967 بعد أن أطاحت ثورة شعبیة بالملك فریدریك. وفي عام 1971م قاد  جمھوریا

/http://www.ye1.org/forum/threads/537257"8- انظر موقع "املجلس اليمني

https://www.facebook.com/mltqy/posts/(الفيسبوك)9-  موقع ملتقى ومرئيات حسيننية في شبكة التواصل االجتماعي

510399479008830
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ً عسكریّا، وحل المجلس الوطني، ونصب نفسھ رئیسا  10الجنرال "عیدي أمین دادا" انقالبا

ً دكتاتوریاً، مما أدى إلى فرار الكثیر من المتمردین  للجمھوریة، لیحكم البالد حكما
األوغندیین إلى الدول المجاورة، وساءت عالقات عیدي أمین مع دول شرق أفریقیا، السیما 
بعد أن ثارت مشاكل حدودیة بین بالده وبین"كینیا" وفي 1979 لجأ عیدي إلى المنفى بعد 
سنوات من حرب العصابات الطویلة ضد نظامھ، وعام 1986م تولى یویري موسیفیني حكم 

البالد والذي ما زال یتربع على كرسي الرئاسة حتى اآلن. 

السكان واإلسالم  

یشكل المسلمون 15% من مجموع سكان أوغندا البالغ تعدادھم حوالي 40 ملیون نسمة.  

وقد وصل اإلسالم إلى یوغندا في وقت متأخر  - مقارنة مع الكثیر من الدول في شرق 
إفریقیا - وتحدیداًما بین عامي 1844 - 1852م، وتؤكد المصادر التاریخیة أن اإلسالم دخل 
أغلب أقطارھا قبل المسیحیة التي انتشرت فیھا مع قدوم االستعمار البربطاني بعد مؤتمر 
برلین(1884م) الذي كان بدایة لمرحلة جدیدة ملیئة بالعنصریة واالضطھاد، وبسبب بعض 
األسالیب الخبیثة التي استخدمھا االستعمار  ضد المسلمین كالتجھیل الذي یحول دون الوعي 
الكامل بالحقوق، ودون االطالع على اإلسالم من مصادره الصحیحة، واعتناق بعض ملوك 

القبائل بالمسیحیة أصبح أغلبیة سكان أوغندا مسیحیین الیوم. 

وقد عانى مسلمو أوغندا في العقود األخیرة من حالة تھمیش سیاسي واقتصادي ممنھج من 
قبل النظام الحاكم بقیادة یویري موسیفیني (الرئیس الحالي)، كما لم یشھد المسلمون صعودا 
سیاسیا إال في عھد الرئیس األوغندي الراحل الجنرال "عیدي أمین "والذي عمل على إعالء 
شأن اإلسالم في بالده، حیث قام بالحد من الحریات التي كانت تتمتع بھا اإلرسالیات 
التبشیریة، كما طرد البعثة الدبلوماسیة اإلسرائیلیة من كمباال، وقرر انضمام بالده إلى 

منظمة المؤتمر اإلسالمي، والتي ما زالت أوغندا عضوا فیھا حتى الیوم. 

ثانیا: العالقات السیاسیة واالقتصادیة 
  

10- ولـد عـيدي حـوالـي عـام 1925،فـي كـامـبال نـشأ عـيدي أمـني فـي كـنف أخـوالـه بـعد انـفصال أبـيه عـن والدتـه، فـفي عـام 1941، 

الـــتحق عـــيدي بـــاملـــدرســـة اإلســـالمـــية فـــي مـــديـــنةمـــومـــيو، وعـــمل فـــي مـــهن عـــديـــدة قـــبل أن يـــتم تـــجنيده الـــبربـــيطانـــي كـــضابـــط، وبـــعد 
اسـتقالل بـالده 1962م سـرعـان مـا تـقلد مـناصـب مـهمة فـي الـجيش األوعـندي حـتى أصـبح  قـائـدا عـامـا لـألركـان فـي 1968م، 
وفــــي 1971م قــــام بــــسيطر ة حــــكم بــــالده عــــبر انــــقالب عــــسكري، وخــــالل فــــترتــــه حــــكمه (1971-1979م اتــــهمته الــــدول الــــغربــــية 
بـتطبيق املشـروع االسـالمـي مـما ادخـله فـي دوامـة االتـهام بـالـديـكتاتـوريـة مـن قـبل الـدوائـر الـغربـية وذلـك بـعد طـرد الـبريـطانـيني مـن 
بـــالده وقـــضى عـــلى الـــنفوذ اإلســـرائـــيلي، وجـــعل أوغـــندا عـــضواً فـــي مـــنظمة الـــتعاون اإلســـالمـــي، وبـــعد ســـقوط حـــكمه لـــجأء إلـــى 
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شھدت العالقات اإلیرانیة األوغندیة تطورا ملحوظا ، في التشاور والتنسیق ودعم العالقات 
الثنائیة فیما بینھما، وقد مثّلت المبادرة اإلیرانیة للتوسط بین السودان وأوغندا في نوفمبر 
1996م ، إحدى أبرز المعالم السیاسیة في العالقات بین البلدین، فیما تعززت العالقات بعد 
الزیارة التي قام بھا الرئیس اإلیراني األسبق محمد خاتمي إلى أوغندا في ینایر 2005م 
ضمن جولتھ اإلفریقیة التي شملت أوغندا إلى جانب كل من من نیجیریا والسنغال 

وسیرالیون ومالي وبنین وزیمبابوي. 

وخالل زیارة خاتمي إلى أوغندا تم التوقیع على أربع اتفاقیات حول برامج إذاعیة 
وتلیفزیونیة ، وتدشین مصنع لتجمیع الجرارات في أوغندا ، والثروة السمكیة ، وتخصیص 
بعض األراضي لمؤسسات إیرانیة بغیة إیجاد منطقة زراعیة نموذجیة، إضافة إلى تششكیل 

لجنة مشتركة لمتابعة وتنفیذ االتفاقیات بین البلدین. 

والقت زیارة خاتمي في ذلك الوقت ترحیبا كبیرا من الحكومة األوغندیة، وأكد الرئیسان 
على أن تشكیل أول اجتماع للجنة المشتركة بین البلدین خالل األعوام األخیرة ، یبشر بتحول 
ملحوظ في رفع مستوى المبادالت االقتصادیة والتجاریة الثنائیة ، أمال في استمرار مسیرة 
التعاون المتنامیة حتى تصل إلى المستوى المنشود ، وذلك من خالل تعزیز العالقات 

التجاریة واالقتصادیة بین البلدین. 

إلى جانب ذلك فقد قام الرئیس األوغندي یوري موسوفیني بزیارة رسمیة إلى إیران في 
أغسطس 2001 ، على رأس وفد رفیع المستوى لمناقشة سبل تعزیز العالقات 
الثنائیة ،والتي انتھت بتوقیع ثالثة بروتوكوالت للتعاون المشترك في مجال الصناعة 

والتجارة . 

غیر أن الزیارة التي قام بھا الرئیس اإلیراني السابق أحمدي نجاد إلى أوغندا في فبرایر /
نیسان 2010م شكلت عالمة فارقة في تاریخ العالقات بین البلدین، وذلك عندما اتفق 
الرئیسان (اإلیراني واألوغندي) في محادثاتھما في العاصمة األوغندیة " كمباال " على دعم 
وتنمیة التعاون بین البلدین في كافة المجاالت ، واستعراضھما القضایا اإلقلیمیة والدولیة، 
وأشار نجادي إلى أن إیران وأوغندا یمكن أن یكون لھما دور مھم في المجاالت السیاسیة 
على المستوى الدولي واإلقلیمي،مؤكدا على ضرورة زیادة التعاون واالنفتاح في المجال 

 (‑ 11االقتصادي والثقافي بین البلدین. (

  وعلى كٍل فإن اإلھتمام اإلیراني بأوغندا یأتي في سیاق اھتمامھا المتزاید باالمنطقة، 
ومحاولتھا االستفادة من أوغندا في المحافل الّدولیة باعتبارھا  الدولة الوحیدة اإلفریقیة التي 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/(بي بي سي)موقع هيئة اإلذاعة البريطانية الــ - �11
 2010/04/100424_iran_africa_uganda_tc2.shtml
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یمثل فیھا المسلمون أقلیة 15% تتمتع بعضویة في إحدى أھم المنظمات اإلسالمیة في العالم 
وھي منظمة "التعاون اإلسالمي" حیث انضمت إلى المنظمة عندما كان الجنرال عیدي أمین 

رئیسا ألوغندا في السبعینات. 

ولعل تصریحات رئیسة البرلمان األوغندى ریبیكا كاداجا أثناء لقائھا مع نظیرھا اإلیراني 
علي الریجاني في طھران 2013م توضح مدى استقطاب إیران ألوغندا حیث أشادت بالدور 
اإلیراني في تعزیز التضامن بین الدول اإلسالمیة خالل رئاستھا جلسة لالتحاد البرلماني 
لمنظمة التعاون اإلسالمي (OIC).مضیفة "أن الرئاسة اإلیرانیة الدوریّة على االتحاد 

البرلماني لمنظمة المؤتمر اإلسالمي یؤدي إلى تنشیط التضامن بین الدول اإلسالمیة" 

ثالثا: التعاون الثقافي  

التقارب الدیني والثقافي بین المذاھب اإلسالمیة أیضا لم یكن غائبا عن السیاسة اإلیرانیة في 
أوغندا، كجزء من استراتیجیة إیران للتأثیر في المجال الثقافي، ووفقا لوكالة "مھر" لألنباء 
اإلیرانیة فإن مفتى أوغندا الشیخ زبیر كایونغو مردي أكد في لقاء مع المستشار الثقافي 
اإلیراني في أوغندا "علي بختیاري" أن إلیران دور مؤثر في تحقیق وحدة المسلمین في 
الوقت االحاضر الذي یعاني العالم االسالمي فیھ حروبا ونزاعات مدمرة، وفي ھذا اللقاء أكد 
أیضا رئیس المجلس األعلى لمسلمي أوغندا الشیخ "رمضان موباجھ " ضرورة إیجاد حل 

 ( 12للتباین الفكري بین المسلمین دون النظر إلى مذاھبھم.(

إضافة إلى ذلك فقد أعلن رئیس ھیئة اإلذاعة والتلفزیون األوغندیة "كین كریسا" استعداد 
بالده لعرض األفالم اإلیرانیة، معرباً عن ترحیبھ بكل أنواع التعاون مع إیران في المجاالت 
الثقافیة والفنیة المشتركة، وذلك  أثناء لقائھ مع المستشار الثقافي اإلیراني في بالده، حیث 
ً إلى التقدم اإلیراني الالفت في صناعة األفالم  أشار المستشار الثقافي اإلیراني أیضا

 ( 13والسینما، مؤكداً استعداد إیران لوضع تجاربھا في ھذا المجال تحت تصرف أوغندا.(

رابعا: النشاط الشیعي في أوغندا 

یعود وجود التشیع في یوغندا إلى أوائل القرن العشرین، حین جاء بھ بعض اآلسیویین أثناء 
عملھم في تشیید خطوط السكك الحدیدیَّة من ممباسا إلى یوغندا، وكان أكثرھم من الشیعة 

http://ar.mehrnews.com/news/1848893/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A- ،12- وكالة "مهر" اإليرانية

%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA
%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

 /http://www7.en.irna.ir/en/News/8152065213-إرنا نيوز
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اإلسماعیلیَّة، ویرى البعض أن من أدخل التشیّع في یوغندا ھم المھاجرون من شبھ القارة 
الھندیة، وخصوصا التّجار الھنود الذین یُعرفون باسم (الخوجة)، ومركز وجودھم ھو كمباال 

العاصمة، ولھم فیھا مؤسسات ومساجد وحسینیات. 

ا وجود فكر اإلمامیة االثنى عشریَّة فلم یبرز بشكٍل واسع إال أوائل ثمانینیَّات القرن  أمَّ
العشرین، حیث شھدت یوغندا حركة تشییع قویة، بسبب نشاط اإلیرانیین الواسع في البالد، 
ولكن ال توجد إحصائیة دقیقة للشیعة في یوغندا، رغم أن بعض المواقع الشیعیة ترى أن 
عددھم یقدر بمئات اآلالف منتشرین في أغلب المدن األوغندیة مثل بونیا وأمبالي وجینجا 
وإیكانكا وفورت بورتل وسوروتي، ومركزھم الكبیر في العاصمة كمباال، باإلضافة الى 

آالف من المھاجرین اآلسیویین وغیرھم من سائر البلدان. 

وینشط الشیعة في یوغندا في مجاالت كثیرة حیث یقومون بإنشاء المراكز الثقافیة 
والمؤسسات اإلسالمیة والمدارس الدینیة، التي یدرس فیھا مئات الطالب، وقد تخرج البعض 
منھم وسافر إلكمال الدراسة للمذھب الشیعي في الحوزات العلمیة والجامعات في إیران 
ً أكثر من 10 من خریجي الحوزة العلمیة و30  ولبنان، ولھم دعاة للمذھب حیث یوجد حالیا

آخرون خریجو معھد أھل البیت في یوغندا یعملون كدعاة للتشیّع في مختلف المناطق. 

وتتجلى أھم نشاطات الشیعة الدینیة في أیام عاشوراء، حیث تقام المآتم الحسینیة في جمیع 
المساجد والحسینیات والبیوت الشیعیة.  

نَّة والجماعة ضد التمدد الشیعي، والتى ساھمت في عزلة الشیعة  ورغم جھود دعاة أھل السُّ
في البالد، ولكنَّھم یشاركون في بعض المناسبات االجتماعیة والدینیة مثل حفالت المولد 
النبوي وتجمعات المآتم، حیث تُتاح لھم فرصة إلقاء الخطب والمحاضرات أثناء تلك 

ا یعینھم على إذاعة مذھبھم وتوسیع رقعة التشیع.  المناسبات؛ ممَّ

14مؤسسات الشیعة في یوغندا: 

مركز أھل البیت اإلسالمي الثقافي: یعتبر أحد أھم المؤسسات الشیعیة الثقافیة في 1.
كمباال، ویقوم بأنشطة واسعة لنشر التشیع من خالل إنشاء المدارس الدینیة وبناء 
المساجد والحسینیات، وإیجاد وتوفیر المكتبات العامة، ومن خاللھا ترجمة كتب 

التشیع من العربیة إلى اللغة المحلیة (الباغاندیة) واللغة اإلنجلیزیة الرسمیة للبالد. 

مدرسة اإلمام الحسن بن علي االبتدائیة، وھي مدرسة دینیة أكادیمیة یبلغ عدد طالبھا 2.
370 تلمیذا وتلمیذة، وتقع في قریة لوباني على بعد 90 كلم من العاصمة كمباال. 

http://،14-  محمد خليفة صديق، "التوسع الشيعي في إوغندا... الواقع واملستقبل"، شبكة الراصد، 17 يونيو 2015م

 alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7105
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مسجد اإلمام المھدي، ویقع في قریة ملیغیتا في محافظة كیونغا التي تبعد 25 كلم عن 3.
بلدة جینجا التي تعتبر المدینة الثانیة ألوغندا بعد كمباال، التي تبعد بدورھا 60 كلم 
عن قریة ملیغیتا، وقد تم تشیید مسجد اإلمام المھدي عام 1999م، كما أن ھناك 
مدرسة ملحقة بالمسجد تدعى مدرسة الرسول األكرم، وھي مدرسة دینیة ابتدائیة 
صغیرة تقع بجوار مسجد اإلمام المھدي، وتم افتتاحھا عام 2004 ، وكانت تضم 
عددا قلیال من الطالب، إال أن العدد ارتفع إلى 93 تلمیذا وتلمیذة، ویتوزعون على 

ستة صفوف. 

حوزة اإلمام الصادق وقد تأسست في عام 2004 وتقع في لووافوا - مكیندي، وتبعد 4.
عن العاصمة كمباال 40 كلم وتضم 17 طالبا، ویسعى الشیعة لتستوعب الحوزة عددا 

أكبر من الطالب الراغبین في االنتساب إلیھا. 

جمعیة الصادق النسائیة، وھي جمعیة نسویة تتبع لمسجد اإلمام الصادق وتعنى 5.
باألمور النسائیة، وتتألف من 40 عضوة، ومن أھم أھدافھا التعارف والتضامن 
والوحدة بین المتشیعات والقیام بنشاطات نسائیة مختلفة لرفع المستوى المعیشي 
المتدني لھن، وتعلیمھن كیفیة تربیة الحیوانات والدواجن لكسب قوتھن الیومي، ویقال 
إن الجمعیة تساعد األرامل واألیتام وتھتم بالمسنین، بجانب إلقاء المحاضرات الدینیة 

الشیعیة. 

مؤسسة الحسین علیھ السالم اإلسالمیة بمدینة بغیري، وھي مؤسسة إسالمیة تھتم 6.
بالثقافة والتربیة واإلرشاد والتنمیة، وھناك مؤسسة القرآن الكریم والمعارف 

اإلسالمیة ، ومعھد أھل البیت، ومكتبة اإلمام الصادق بمدینة جینجا. 

ً یتلقون دروسھم 7.  (ثانویة اإلمام جعفر الصادق)، وقد بلغ عدد طالبھا ستین طالبا
األكادیمیة في الثانویة الحكومیة صباحاً، وبعد الظھر یدرسون المواد الدینیة الشیعیة 
في مقّر المدرسة، وفتحت مدرسة ابتدائیة تحت اسم (مدرسة اإلمام الحسن بن علي)، 
ً وطالبة، وتم تأسیس مسجد أھل  وھي مدرسة دینیة أكادیمیة عدد طالبھا 450 طالبا
البیت في وسط المدینة، تؤّدى فیھ الصلوات الیومیة جماعة وصالة الجمعة، وتقام فیھ 

المناسبات الدینیة األخرى كدعاء لیلة الجمعة ووالدات أئمة الرافضة ووفیاتھم. 

الخالصة 

في واقع الحال أصبحت حركة اعتناق المذھب الشیعي ظاھرة واضحة في 1.
أوساط التنزانیین، حیث دخل الكثیر من المثقفین التنزانیین في ھذا المذھب، 
ً كثیرة مثل (تاریخ اإلسالم) و (زواج المتعة صحیح) و (إرشاد  وألفوا كتبا
المتعلمین) و (طاولة االكتشاف) و (ھل تعرف الصالة؟) و (حقوق البشر في 
اإلسالم) و(الخمس والزكاة) و (مسائل اإلسالم) و (ما ھو اإلسالم والشیعة) 
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وكتب أخرى عدیدة یتصدى لتألیفھا المقتنعون بالمذھب الشیعي في ھذا البلد، 
وفقاً لما یؤكده مركز األبحاث العقائدیة، وھو مركز متخصص في الدراسات 

 (‑ 15الشیعیة في طھران(

تستغل إیران نفوذھا في أوغندا بوصفھا جمھوریة إسالمیة، عن طریق 2.
النشاط في منظمة المؤتمر اإلسالمي، ومحاولة مساعدة الدول اإلفریقیة 
اإلسالمیة بغرض كسر عزلتھا الّدولیة، باإلضافة إلى ترویج مشروعھا 

للتبشیر بالمذھب الشیعي. 

 یتجھ مستقبل الوجود الشیعي واإلیراني في تنزانیا وأوغندا نحو التصاعد، 3.
ویحتاج ھذا إلى التصدي عن طریق تضافر جھود المنظمات اإلسالمیة 
والقیادات اإلسالمیة بالبالد للتعریف بخطر التمدد الشیعي على مستقبل 

البلدین السیاسي وسلمھما االجتماعي. 

البدمن إستراتیجیة عربیة إسالمیة بتوطیدالعالقات مع كل من تنزانیا 4.
وأوغندا ودعم المنظمات السنیة ومحاربة التشیع، وفتح منح للطالب 
التنزانیین واألوغندیین وتدفق االستثمارات اإلسالمیة والعربیةعلى ھذین 

البلدین. 

المالحق والصور 

 �

 /http://www.aqaed.com/shia/world/_tanzania "�15- املوقع اإللكتروني ملركز "األبحاث العقائدية
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اختتام حفل تخريج لدفعة من خريجي الحوزات في تنزانيا 2005

 

مجـموعـات شـيعية فـي أوغـندا فـي حـلقة نـقاشـية عـلمية لـلتباحـث فـي الـشؤون الـسياسـية 
واالجتماعية واملستقبلية الخاصة باملسلمني الشيعة في تلك الدولة.

�

متشيعو أوغندا أثناء تلقيهم درسا من أحد شيوخهم.
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