
  

  )١(قضية مسلمي زنجبار

  شريدةمحمد حافظ ال. د.أ
زنجبار أرض عربية إسالمية تتكون من جزأين هما زنجبار وبمبا، وتبعد عن شـاطئ  

  .ميال مقابل تنجانيقا) ٢٥(إفريقيا الشرقي 
  

وقد استوطن العرب المسلمون هذه البالد منذ قرون خلت، ومنها نشروا اإلسالم في كثير 
وقـد اسـتقلّت   . لف نسمة، معظمهم من المسلمينأ) ٣٠٠(ويبلغ عدد سكانها . من بالد إفريقيا

  .م١٩٦٣زنجبار بعد تحّررها من االستعمار البريطاني عام 
  

  :المؤامرة على زنجبار
حينما استقلّت زنجبار وقفت في وجه التغلغل الصهيوني في إفريقيا، وخالفت بذلك نهـج  

واتّضح موقف ! تنجانيقا جيرانها من دول إفريقيا الشرقية، وعلى رأسهم القّسيس نيريري حاكم
التـي   –يوم رفضت حكومتها استقبال جولدا مئيـر  : زنجبار الصريح المؤّيد لقضية فلسطين

عندما كانت تزور دول إفريقيا الشـرقية، إلقامـة    –أصبحت رئيسة وزراء إسرائيل فيما بعد 
المالحـة  عالقات دبلوماسية مع البالد التي تقع على الطريق البحري إلى فلسـطين، لتـأمين   

  .اليهودية
  

وعند ذلك شرع اليهود في تدبير مؤامرة للقضاء على زنجبار، فاهتدوا إلى أحد عمالئهم 
وفي عـام  ! وكلّفوه بالتعاون مع نيريري للقضاء على هذه الدولة الفتية –وهو عبيد كرومي  –

يـة  بمساعدة نيريري عمل –العنصري الحاقد على العرب والمسلمين  –م دّبر كرومي ١٩٦٤
واستولى كرومي ! ذبح للمسلمين هناك، وتّم قتل أكثر من خمسة عشر ألف مسلم في يوم واحد

على السلطة، وأخذ يقلّد مصطفى كمال أتاتورك في إزالة الصبغة اإلسالمية عن زنجبار، ثـم  
  .تنزانيا برئاسة القّسيس نيريري: قال بضم زنجبار إلى تنجانيقا، وصارت دولة جديدة اسمها

  
مطلق الحرّية فـي   –الذي يحمل هوية إسالمية وطنية  –نيريري لخادمه كرومي وترك 

زنجبار إلذالل المسلمين هناك، وتحويلهم إلى الماركسـية بعـد أن اسـتحال تحـويلهم إلـى      
  ! -عن طريق المبشرين  –النصرانية 

  
                                                           

  .٥حسين مهدي ص: إعداد) آللة الكاتبةعلى ا(أنظر ملحق خاص بماّدة حاضر العالم اإلسالمي ) ١(



  

كان موقف ما يسّمى بالدول العربية مخزياً من أحـداث هـذا البلـد    ! ومع شديد األسف
بل إن بعـض هـذه الـدول قـّدم     ! بسكوتها عن احتالل هذا المعقل اإلسالمي! العربي المسلم

ولقـي  . أال وهي القضاء على دولة إسالمية فتية: مساعدات كبيرة إلنجاح تلك الجريمة البشعة
، تماماً كما حدث حـين  -ومنها الدول اإلسالمية –حكم كرومي ترحيباً في أوساط دول العالم 

راني الحاقد المجرم هيال سيالسي جارته أرتيريا المسلمة، بمساعدة مـن الجامعـة   ابتلع النص
  :ويحقّ لنا أن نرّدد بعد مأساة المسلمين في زنجبار قول الشاعر!!! العربية

  !!ان المسلمونأي: رؤال الدهس  رّل حم كي وآلوآلمن
  
  
 


