استطالع

المسلمون في زيمبابوي
إعداد :التحرير

الموقع :تقع زيمبابوي في الق�س ��م الجنوبي ال�ش ��رقي من و�س ��ط القارة الأفريقية ،وهي دولة داخلية ال �س ��واحل لها ،تحدُّ ها الموزمبيق من
ال�شرق وال�شمال ال�شرقي ،زامبيا من ال�شمال وال�شمال الغربي ،بوت�سوانا من الجنوب الغربي ،وجمهورية اتحاد جنوب �أفريقيا من الجنوب.

المساحة والسكان

تبلغ م�ساحة زيمبابوي 390,757كيلو مترا ويبلغ عدد �سكانها  12,973,808ن�سمة ح�سب تقديرات عام  ،2012وعا�صمة البالد هراري ويبلغ عدد �سكان
العا�صمة حوالي � 700ألف ،ومن المدن الهامة فيها بالوايو وجويلو.
ينتمي ال�سكان في زيمبابوي �إلى �أعراق مختلفة فحوالي  %82من ال�شونا %14 ،نديبل� %2 ،أفارقة %1،هنود و %1من البي�ض.
يعتنق نحو  %85من �سكان البالد الم�سيحية وي�أتي في المرتبة الثانية بعد الم�سيحية �أتباع عبادة الأ�سالف ،وهو دين �آخر غير الم�سيحية يعتمد على ال�شفاعة
الروحية للأحياء من ِقبل الأموات من الآباء والأجداد .وفي المرتبة الثالثة يظهر الإ�سالم بن�سبة  %2تقريب ًا من �إجمالي ال�سكان.
اللغة الر�سمية للبالد هي اللغة الإنكليزية ،بالإ�ضافة للغة ال�شونا ،والنديبل وعدد من اللغات واللهجات المحلية الأخرى.
�أما العملة فهي الدوالر الزيمبابوي.

طبيعة الأر�ض:

تتم َّي ��ز الأرا�ض ��ي في زيمبابوي بخ�صوبته ��اّ ،
فتغطي الأرا�ضي الزراعية م�ساح ��ات وا�سعة من الدولة ،وتتن َّوع فيها مظاه ��ر ال�سطح .فتظهر الت�ضاري�س
العام ��ة للب�ل�اد ب�شكل ع ��ام مرتفعة عن �سطح البحر في معظم المناطق ،خا�ص ��ة اله�ضبة الو�سطى التي تمتد من الجنوب الغرب ��ي �إلى ال�شمال الغربي على
ارتفاعات تتراوح بين  1,200و 1,600متر .تظهر المرتفعات الجبلية في �شرق البالد مع وجود �أعلى نقطة فيها وهي قمة جبل نيانجاني الذي يبلغ ارتفاعه
 2,592مت ��ر .وت�ش� � ِّكل الواحات المنخف�ض ��ة ( 900متر تحت �سطح البحر) حوالي  %20من م�ساحة البالد حيث تقع �شالالت فيكتوريا ،وهي واحدة من �أكبر
�شالالت العالم ،وتقع �شمال غربي البالد كجزء من نهر الزمبيزي .وتمتاز بكثرة اله�ضاب حيث يوجد �أكثر من  %75منها بين ارتفاع  610متر و 1525متر
فوق م�ستوى �سطح البحر.

المناخ

يتم َّيز المناخ في زيمبابوي باعتداله على الرغم من وقوعها على خط اال�ستواء ،و�سبب ذلك هو �إرتفاع ت�ضاري�سها� ،أما الأمطار فتت�ساقط عليها نتيجة
للرياح القادمة من المحيط الهندي ،ويمتد مو�سم الأمطار في البالد ما بين �شهري ت�شرين الثاني و �آذار  ،ويبلغ متو�سط درجات الحرارة في �شهر حزيران
 16درجة مئوية بينما في �شهر �أيار ت�صل درجة الحرارة �إلى  21درجة مئوية.

نبذة تاريخية:

يرج ��ع تاري ��خ زيمباب ��وي �إلى �آالف ال�سنين حيث ا�ستق َّر فيها الإن�سان ومار�س ن�شاطه الطبيع ��ي ،وخالل القرن التا�سع الميالدي �أتجه ال�سكان نحو
العمل في المناجم ،ومع حلول عام 1000م قامت قبائل تدعى «ال�شونا» بت�أ�سي�س �أول مدينة لهم ذات نظام حكم خا�ص ،وعرفت هذه المدينة با�سم

«زيمبابوي الكبرى».
وف ��ي الق ��رن الخام�س ع�ش ��ر الميالدي قامت مجموعة من قبائل «ال�شون ��ا» ت�سمى «كارانجا» باالن�شقاق وت�أ�سي� ��س �إمبراطورية �أطلق عليها ا�سم
«مواناموتابا» ،و�أقام �سكانها عالقات تجارية مع دول �أخرى.
وخ�ضعت البالد للإ�ستعمار الأوروبي ،الذي وفد �إليها عام 1888م ،حينما �أعطت قبائل «الإندبيلي» حقوق �صناعة التعدين والمناجم للم�ستثمر
البريطان ��ي «�سي�س ��ل رود�س» ،وتدريجي ًا بد�أت التوغل وال�سيطرة البريطانية ،ففي ع ��ام  1893قامت �شركة «رود�س» البريطانية في جنوب �إفريقيا
باحتالل غالبية �أرا�ضي الإقليم ،و�أطلق على البالد ا�سم «رودي�سيا».
ث ��م ب ��د�أ الأوروبيون بالتوافد �إلى البالد خا�صة بعد اكت�شاف الذهب في �أرا�ضيها ،و�أعلنت المملكة المتحدة انف�صال رودي�سيا ال�شمالية والجنوبية
ع ��ام 1898م ،وف ��ي عام � 1923أ�صبحت رودي�سيا الجنوبية «زيمبابوي الحالي ��ة» م�ستعمرة بريطانية تتمتَّع بالحكم الذاتي ،وعام � 1953أعلنت المملكة
المتحدة قيام اتحاد يجمع كلاً من رودي�سيا الجنوبية ،ورودي�سيا ال�شمالية «زامبيا» ،ونيا�سالند «ماالوي».
�أعلن رئي�س وزراء رودي�سيا «�إيان �سميث» ا�ستقاللها من جانب واحد في  11ت�شرين الثاني  ،1965وهو الأمر الذي اعتبرته المملكة المتحدة
عم ًال مخالف ًا لإرادتها ف�أعلنت حظر التجارة مع رودي�سيا ،وبعدها بعام فر�ضت مقاطعة اقت�صادية عليها.
وف ��ي ع ��ام  1969ت ��م ت�شكيل د�ستور جديد للبالد ج ��اء فيه عدم ال�سماح لل�سود بال�سيط ��رة على الحكومة ،وفي �أوائ ��ل ال�سبعينيات قامت عدة
معارك بين الحكومة ــ ذات الغالبية البي�ضاء ــ والثوار ال�سود.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن انتخاب «ابيل موزوري ��وا» ك�أول رئي�س للوزراء من ال�س ��ود ،وت�شكيل �أول حكومة منهم ع ��ام � ،1979إال �أن هذا لم يمنع من
ا�ستم ��رار اال�شتب ��اكات و�أعم ��ال العنف ،نظ ��ر ًا لإعطاء الحكومة الجدي ��دة الكثير من االمتي ��ازات للبي�ض� ،إلى �أن تم التو�ص ��ل التفاق بين كل من
الحكوم ��ة والث ��وار على معاهدة لل�سالم ،وتم انتخاب «روبرت موجابي» رئي�س ًا لوزراء جمهورية زيمبابوي الم�ستقلة ،وتحول بعد ذلك من�صب رئي�س
الوزراء �إلى من�صب رئي�س الجمهورية.

نظام الحكم

الحكومة في زيمبابوي ديمقراطية برلمانية ،ير�أ�س الدولة رئي�س الجمهورية وذلك لمدة �ست �سنوات ،و�إذا ُو ِجد �أكثر من مر�شح للرئا�سة تختار
الهيئة االنتخابية المك َّونة من جميع �أع�ضاء المجل�س رئي�س الجمهورية من بين ه�ؤالء ،و رئي�س الجمهورية هو من يع ِّين نائبيه.
تتكون ال�سلطة الت�شريعية من مجل�س واحد ي�ضم  150ع�ضو ًا ،يتم انتخاب  120ع�ضو ًا في انتخابات �شعبية مبا�شرة ،و 12يع َّينون من ِق َبل رئي�س الجمهورية،
وع�شرة من ر�ؤ�ساء القبائل التقليديين ،وثمانية من ح ّكام المقاطعات المحليين.
وتتمثل �أعلى �سلطة ق�ضائية في زيمبابوي في المحكمة العليا.
وتنق�سم البالد �إداري ًا �إلى  8مقاطعات ،ومدينتين في و�ضع المقاطعات لأغرا�ض �إدارية .كل مقاطعة لديها عا�صمة.

االقتصاد

تعاني زيمبابوي حاليا من الركود االقت�صادي الحاد حيث تعتمد ب�صورة كبيرة على تحويالت المواطنين العاملين في الخارج والم�ساعدات الخارجية.
في الوقت عينه ف�إن �شريحة محدودة مرتبطة بالنظام الحاكم تزداد ثراء في الوقت الــذي تال�شــت فيه الطبقــة المتو�سطــة تقريبــ ًا.
ووفقا للمحللين والم�ستثمرين ف�إن الم�ستقبل االقت�صادي لزيمبابوي يبدو قاتم ًا .فيعاني ثالثة من كل �أربعة �أ�شخا�ص �إما من البطالة الكاملة �أو البطالة
الجزئية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة ف�إن معدالت الفقر في زيمبابوي من بين الأعلى على م�ستوى العالم.
وقال ��ت «كاتري ��ن ماكوكي ��را » خبيرة االقت�صاد الزيمبابوي في معهد جنوب �إفريقيا لل�ش�ؤون الدولي ��ة�« :إن تحويالت العاملين في الخارج هي ما يجعل
زيمبابوي قادرة على البقاء فهذه التحويالت تطعم ال�شعب ،و�إن حالة القطاع الخا�ص م�ؤلمة».
وفي �أواخر الت�سعينيات بد�أ الإقت�صاد بالتدهور عندما �أفرغ «موجابي» خزائن الدولة للم�شاركة في الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وف ��ي ع ��ام  2000بد�أ حزب موجابي م�ص ��ادرة المزارع المملوكة للبي� ��ض دون تعوي�ض بدعوى تحقي ��ق الم�ساواة والعدالة بين الأقلي ��ة البي�ضاء الغنية
والأغلبية ال�سوداء الفقيرة.
ف�أثارت هذه الإجراءات فو�ضى عارمة مما �أدى �إلى انكما�ش �إجمالي الناتج المحلي للبالد بن�سبة  %40خالل ثماني �سنوات وارتفاع معدالت الت�ضخم
�إلى م�ستويات تتجاوز الخيال حيث ظهرت في الأ�سواق ورقة نقدية من فئة تريليون دوالر زيمبابوي لكنها كانت بال قيمة �شرائية كبيرة.
ويعتم ��د اقت�ص ��اد زيمبابوي عل ��ى الزراعة في الدرج ��ة الأولى ثم التعدي ��ن والت�صنيع ،فيعمل في الزراع ��ة  %60من القوة العامل ��ة ،و�أبرز الحا�صالت
خ�صو�صا بعد بناء �سد كاريبا ،فظهرت بع�ض
الزراعية :الذرة ،القمح ،الأرز ،القطن ،وق�صب ال�سكر .ولقد بد�أت بع�ض ال�صناعات الحديثة ت�أخذ مكانتها،
ً
ال�صناعات التحويلية ،وال�صناعات الغذائية ،والحديد وال�صلب ،وغزل ون�سج القطن و�صناعته ،كما تنت�شر ال�صناعة على طول الخط الحديدي من بوالويو

�إلى �سال�سبوري.

المعالم السياحية

�أه ��م معال ��م ال�سياحة في زيمبابوي �ش�ل�االت فيكتوريا ال�شهيرة التي دعمت قطاع ال�سياحة في زيمبابوي ،وتقع بي ��ن زيمباوي وجارتها زامبيا ،فمعظم
ال�سياح ي�أتون �إليها لال�ستمتاع بر�ؤية �أكبر �شالالت مياه في العالم .كما �أنها ُت َع ُّد من عجائب الدنيا ال�سبع.
وم ��ن الرح�ل�ات التي ت�شهد �إقبا ًال من ال�سياح رحالت ال�سافان ��ا ،وفيها يرى ال�سائح �أثناء تج ّوله ب�سيارات الدف ��ع الرباعي الفيل الإفريقي هذا
الكائن ال�ضخم يتح ّرك في و�سط الغابات بحرية ،وعلى الرغم من خطورة هذه الرحالت �إال �أن ال�سائح ال يتر َّدد في الذهاب �إليها.
بالإ�ضاف ��ة للأماك ��ن ال�سياحي ��ة الطبيعية في زيمباب ��وي توجد المناطق الأثرية والتي تقع ف ��ي �أعلى واد جبلي على م�سافة مائت ��ي ميل �إلى الجنوب من
العا�صمة هراري ،ويوجد فيها �أكبر كتلة من الجدران والأبراج التي �ش ِّيدت من الغرانيت المحلي.
كما توجد في زيمبابوي فر�صة لممار�سة ريا�ضة ال�صيد فت�ش َّكل مجموعات من ال�سياح والمتخ�ص�صين للذهاب �إلى الأماكن المخ�ص�صة لل�صيد ،ولكن
يخ�ضع ال�صيد لقوانين فال يتم �صيد الأنواع المه َّددة باالنقرا�ض� ،أو الحيوانات التي ال ي�ؤكل لحمها.

تاريخ اإلسالم

�إن دخول الإ�سالم �إلى زيمبابوي يمكن تق�سيمه �إلى مرحلتين :مرحلة ما قبل دخول الأوروبين �إلى تلك البالد ومرحلة ما بعد دخولهم �إليها.
�أما قبل دخول الأوروبين فقد اختلفت الدرا�سات في تحديد الزمن الذي و�صل فيه الإ�سالم �إلى زيمبابوي ،فهناك درا�سات ت�شير �إلى �أن الإ�سالم دخل
في العام الهجري الأول و�أخرى في القرن الرابع الهجري وثالثة في الفترة الممتدة ما بين القرن العا�شر وال�ساد�س ع�شر الهجري.
ولكن يمكن القول �أن الراجح هو دخول الإ�سالم في القرن الهجري الأول� ،أي �أن الإ�سالم و�صل �إلى زيمبابوي مبكر ًا وما ي�ؤكد ذلك عدة �أمور �أهمها :
ما �أفاده الدكتور «�ستانلي تيمبور » الذي عثر على قبر في الأرا�ضي الزيمبابوية حيث نق�ش عليه« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ال �إله �إال اهلل محمد ر�سول
اهلل ،ه ��ذا قب ��ر �س�ل�ام بن �صالح الذي انتقل من دار الدنيا �إلى دار الآخرة في ال�سنة الخام�سة والت�سعين من هجرة النبي » ،كما وجدت �آثار لم�سجد تم
بن ��ا�ؤه ع ��ام 95هـ بالإ�ضافة �إلى بع�ض الأحجار التي ُح ِفر عليها �آيات قر�آنية ،كل ذلك ي�ؤ ِّكد �أنَّ دخول الإ�سالم كان في العام الأول الهجري ،وهذا �أمر طبيعي،
فق ��د قام ��ت عدة �إمارات �إ�سالمية في المدن ال�ساحلية ل�شرقي �أفريقيا ،وما ي�ؤي ��د ذلك هو �أن القبر الذي عثر عليه الدكتور�ستانلي يبعد  400كلم �إلى الغرب
م ��ن �سفال ��ة ،حيث كان ميناء �سفالة ي�ش ِّكل محطة �أ�سا�سية للتجار الم�سلمين �آن ��ذاك ،كما �أن �سفالة كانت تتبع �إمبراطورية الزنج الإ�سالمية التي اتخذت من
كلوا عا�صمة لها ،حيث قامت عالقات تجارية بين العرب الم�سلمين الذي دخلوا المنطقة عن طريق ال�ساحل ال�شرقي من موزمبيق ،وت�شير بع�ض الدرا�سات
�إلى �أن التجار العرب قد لعبوا دور ًا رئي�سي ًا في بناء زيمبابوي العظمى ,وما ي�ؤكد ذلك �أن هناك عدد ًا من ال�سكان الأ�صليين في مدينة «ما�سفينغو» �أ�سما�ؤهم
عربي ��ة �إ�سالمي ��ة وثقافته ��م مماثلة للثقافة التي يتبعها الم�سلمون ,كم ��ا و�صل عدد كبير من الم�سلمين �أي�ضا منذ اكت�ش ��اف الما�س في منطقة مانيكاالند من
مناطق �شمال وغرب �أفريقيا.
وه ��ذا �إن َّ
دل عل ��ى �شيء ف�إنه يدل على �أن الم�سلمين قد عا�شوا في تلك المنطقة وعمروه ��ا ،حيث بنى الم�سلمون الأوائل عدة م�ساجد على طول الطرق
التي كانوا ي�سلكونها �إلى داخل �أفريقيا وكان ذلك في الفترة الزمنية التي �سبقت دخول الإ�ستعمار البرتغالي �إلى �شرقي �أفريقيا.
كم ��ا كان الم�سلم ��ون يتاج ��رون مع قبيلة تعرف با�س ��م «الواريمبا» التي تقيم في �إقلي ��م «ما�سوينجو» جنوب �شرق زيمبابوي ،ه ��ذه القبيلة �أ�سلمت في ذلك
الوق ��ت ،ث ��م انقطع ��ت العالق ��ات التجارية بين الواريمبا والع ��رب ولكن لأ�سباب مجهول ��ة ،مما �أدّى �إلى ابتع ��اد الواريمبا عن الإ�س�ل�ام� ،إال �أنّ بع�ض التعاليم
الإ�سالمية بقيت عندهم ولكن ب�صورة �ضئيلة جد ًا ،واعتبروهاتقاليد خا�صة بقبيلتهم.
من هذه التعاليم الإ�سالمية التي بقيت عندهم  :عدم �أكل لحم الخنزير واللحوم التي يذبحها غيرهم ،وعند الذبح يذكرون الب�سملة بطريقة مح َّرفة،
وبقيت عندهم عادة الختان ،وال يتز َّوجون من خارج قبيلتهم ،وكان ال�شاب يع َّلم �سورة الفاتحة التي تُعتَبر �سر ًا من �أ�سرار القبيلة ،وتح َّيتهم تحية الإ�سالم.
وقد اكت�شف الم�سلمون هذه القبيلة في �أوائل ال�سبعينات ،ف�أ�سلم �أغلبهم ،كما يبذل الدعاة جهدهم للحفاظ على �إ�سالمهم.
ولكن بعد �أن دخل المحتل البرتغالي �ساحل الموزمبيق فقد عمل على قطع التوا�صل بين م�سلمي الداخل و�إخوانهم على �ساحل �شرقي �أفريقيا كما عملوا
على ت�شجيع البعثات التن�صيرية ون�شر دعوتها ،فو�ضعوا العراقيل في وجه الدعوة الإ�سالمية.
ث ��م ت�ساب ��ق البريطانيون والبرتغاليون �إلى احت�ل�ال منطقة و�سط �أفريقيا الجنوبية ،فكان «�سيل رودو�س» البريطان ��ي �أ�سرع من البرتغاليين في احتالل
تل ��ك المنطق ��ة ،ف�أ�س�س �شركتين بريطانيتين للعمل على ا�ستغالل المنطقة ومن ثم تم َّكن م ��ن الح�صول على معاهدة و�ضعت ملك المتبابلي تحت الحماية
البريطانية فدخلت المنطقة تحت الإحتالل البريطاني وكان ذلك عام 1888م.
وه ��ذه ه ��ي المرحل ��ة الثانية لدخول الإ�سالم �إلى زيمباب ��وي ،فبعدما ب�سطت �سلطات الإحت�ل�ال البريطاني �سيطرتها على الب�ل�اد عملت على ا�ستقدام
الموظفين من الهنود لي�شغلوا وظائف �إدارية فكان معظمهم من الم�سلمين بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�سكان المحليين لم يعتادوا �إال على العمل في المزارع
والمناج ��م م ��ا �أجبر المحتل البريطاني �أن يلج� ��أ �إلى الإتيان بالعمال من «مالوي» و«موزمبيق» و�أي�ض ًا كان معظمهم م ��ن الم�سلمين ،و بالتالي يمكن تق�سيم

الم�سلمين في زيمبابوي �إلى ثالث فئات:
ــ م�سلمون من الأ�صول الآ�سيوية.
ــ م�سلمون من الأ�صول المالوية وهم الأغلبية.
ــ م�سلمون محليون من قبيلة الواريمبا.
هذا وقد عانى م�سلمو زيمبابوي كثير ًا من الم�ستعمر البريطاني الذي بط�ش بهم وا�ضطهدهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم و�أرا�ضيهم الزراعية ،و�أجبرهم
عل ��ى العم ��ل في المناجم في ظل ظروف معي�شية �صعبة وقا�سية وذلك لأنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل ت�صدّوا له وح ُّثوا ال�سكان على مواجهة هذا المحتل
لتحرير بالدهم من نير الإ�ستعمار وا�سترجاع حقوقهم ،فا�ستم ّر الم�سلمون في الكفاح حتى نالوا ا�ستقاللهم عام 1965م.
ومن �آثار الإحتالل البريطاني عزلة م�سلمي زيمبـــــابوي عـــن بـــــــاقي الم�سلمين و�إبعادهم عن م�صادر العلم والمعرفة ،فحرموا من التعليم حيث �أغلق
الم�ستعم ��ر م ��ا يزيد على �ألف مدر�سة حت ��ى �أ�صبح حوالي  %97من الم�سلمين �أميين ،كما عانوا من ويالت التفرق ��ة العن�صرية التي مار�سها الم�ستعمر بكل
ق�س ��وة و �شرا�س ��ة .وا�شت َّدت معاناته ��م بعدما تمرد الحاكم الإنكليزي لزيمبابوي على بالده .حيث لم يتمكنوا ف ��ي ذلك الزمن من ممار�سة حقهم في �أداء
واجباتهم ال�شرعية الإ�سالمية.
بالتح�سن والتطور الإيجابي م�ؤخر ًا مقارنة بما كانوا يعانونه على يد الإحتالل الإنكليزي،
ولعل �أحوال الم�سلمين بد�أت
ُّ
فب ��د�أ العم ��ل الإ�سالمي الدعوي م�ؤخر ًا منذ �أواخر �أربعينيات القرن الما�ضي ،كاالهتمام بت�أ�سي�س الجمعيات واالتحادات والعمل لتقديم الخدمات الأ�سا�سية مثل
التعليم ون�شر الثقافة الإ�سالمية.

المسلمون اليوم

تبلغ ن�سبة الم�سلمين في زيمبابوي حوالي  %2وي�سمح لهم ب�أداء �شعائرهم الدينية وممار�سة حقهم الدعوي.
يتكون الم�سلمون في زيمبابوي من عنا�صر �أفريقية و�آ�سيوية مهاجرة ،يعي�شون في المناطق الزراعية ومناطق التعدين وذلك في و�سط البالد وجنوبها
ال�شرقي.
�أم ��ا التج ��ار من الم�سلمي ��ن في�سكنون في المدن الرئي�سة مثل «�سال�سبوري»« ،بالوايو» وعلى جانب الخ ��ط الحديدي الذي يخترق البالد من ال�شرق �إلى
الغرب .هذا ويدخل الإ�سالم عدد كبير من المهتدين يوم ًا بعد يوم ما ُيك�سبه قوة وانت�شار ًا في تلك البالد ،وت�شير الإح�صاءات �إلى �أنه في عام 1381هـ قد
�أ�سلم ما يزيد على مئتي �شخ�ص ،و في عام  1394هـ �أعلن الإ�سالم �أربعة ع�شر بطن ًا من قبيلة الواريمبا فغ ّيروا ا�سم بلدتهم من «موهير» �إلى �إ�سالم �آباد.
وللم�سلمي ��ن ن�شاط ملح ��وظ ومم ِّيز بالن�سبة �إلى غيرهم من م�سلمي �أفريقيا ،هذا الن�شاط يعتبر ال�ضام ��ن الرئي�سي لت�أكيد هويتهم بين �شرائح المجتمع
وذلك من خالل �إن�شائهم العديد من الم�ؤ�س�سات والجمعيات و الإتحادات الإ�سالمية.
يعتب ��ر �شهر رم�ض ��ان من �أهم الموا�سم التي يتبلور فيها ن�ش ��اط الم�سلمين فتنتهز الجمعيات الخيرية الإ�سالمية هذا ال�شه ��ر لتنظيم اللقاءات الدينية
لن�شر المفاهيم وتعاليم الإ�سالم ،وهنا يبرز دور جمعية واقف الواقفين وخا�صة في مدينة كوي كوي في �إطعام ما يزيد عن � 1300شخ�ص ًا وذلك من خالل
توزي ��ع الح�ص� ��ص الغذائي ��ة ،كما تقدِّ م الجمعية مبالغ نقدي ��ة للمحتاجين ل�شراء الحطب ودف ��ع تكاليف الموا�صالت ليتم التنقل ب�سهول ��ة من منازلهم �إلى
الم�ساجد ،بالإ�ضافة �إلى توزيع وجبات الإفطار على الأ�سر التي تقطن في الأماكن البعيدة جد ًا.
كم ��ا ينظ ��م الم�سلم ��ون في العا�صمة هراري ع ��دة برامج لم�ساعدة المحتاجين من �إخوانه ��م الم�سلمين ويعتبر هذا جزء ًا مهم� � ًا من ن�شاطهم في �شهر
رم�ضان .ومن �أن�شطتهم تحديد الأ�سر الفقيرة في كل �أنحاء المدينة لتقديم المواد الغذائية الأ�سا�سية.

مشاكل المسلمين

ما زال الم�سلمون في كل �أنحاء الأر�ض يواجهون الم�شاكل التي تعيق انت�شار الإ�سالم و تعمل على تقوي�ضه.
فالم�سلم ��ون ف ��ي زيمبابوي يواجهون م�شكلة ب ��ارزة وهي التب�شير والتن�صير بينهم حيث تقوم عدة جمعيات به ��ذه المهمة هذا بالإ�ضافة �إلى
وجود مك َّثف للكني�سة الإ�صالحية الأمريكية.
فالكني�س ��ة والجمعيات الم�سيحية المنت�شرة تنتهز فر�صة الحاجة المادي ��ة وال�صحية والرعاية الإجتماعية عند الم�سلمين فتقدِّ م هذه الخدمات للقيام
بن�شر دعوة التن�صير.
وعل ��ى الرغ ��م من وجود الدع ��م المادي والمعنوي للح ��ركات التن�صيري ��ة �إال �أن الم�سلمين لم يقفوا مكتوف ��ي الأيدي بل عملوا عل ��ى ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
�إ�سالمية تقوم بجهود جبارة في �أو�ساط القبائل الوثنية لن�شر وتعريف الإ�سالم ومبادئه وكذلك اللغة العربية .ومن الم�شاكل التي يواجهها الم�سلمون الو�ضع
الإقت�صادي ال�صعب حيث نرى �أن الفقر ي�شمل العدد الأكبر من الم�سلمين.
فمعدل البطالة يبلغ �أكثر من  .%85يقول «ليا�سا يا�سيني» ،الأمين العام لمنظمة ال�شباب الم�سلم في زيمبابوي« :هذا هو النوع من ال�صعاب التي نعرفها
كم�سلمين ،ونحن نبذل ق�صارى جهدنا لم�ساعدة الفئات الأكثر �ضعف ًا التي ت�شمل الأطفال والأيتام والن�ساء وكبار ال�سن وكذلك المتقاعدين الذين يتقا�ضون

منح ًا �شهرية دون  18دوالر ًا».
و�أ�ض ��اف :مدينة ه ��راري هي �أقدم �ضاحية للأغلبية الأفريقية من ال�سكان المعروفة بظروفها ال�سيئة ،حي ��ث البطالة المزمنة ،والم�ساكن المتداعية،
فتعي�ش �أ�سر تتك َّون من � 10أفراد �أو �أكثر في غرفة واحدة.
وفي المقابل� ،أعرب وات�سون مامبو ،وهو �أحد الم�ستفيدين من الم�ساعدات ،عن امتنانه للجهود التي تبذلها وكاالت الإغاثة ،قائال« :نحن ممتنون للغاية
للم�ساعدات التي تلقيناها من �إخواننا الم�سلمين».
ولفت مامبو وهو عامل ن�سيج ( 26عاما) �إلى �ضرورة �أن تدر�س الجهات المانحة �إمكانية توفير م�شاريع للتنمية بد ًال من م�ساعدات الإغاثة.
و�أردف قائ�ل�ا« :ننا�ش ��د الجه ��ات المانح ��ة من �أجل الح�صول عل ��ى تمويل لبدء م�شاري ��ع خا�صة حتى نح ِّقق االكتف ��اء الذاتي بدال م ��ن موا�صلة انتظار
الإعانات ،فهذا النوع من الم�ساعدات يجعل المجتمعات متواكلة».

بارقة أمل

ولك ��ن عل ��ى الرغم م ��ن الم�شاكل التي يواجهه ��ا الم�سلمون �إال �أنه يبقى هن ��اك �إ�شارات خير تبعث الطم�أنين ��ة في نفو�س الم�سلمي ��ن وت� ِّؤمن لهم الدافع
المه ��م للم�ض ��ي ُقدُم ًا نحو الم�ستقبل ،فمن الأمور التي ت�شير بم�ستقبل زاه ��ر للإ�سالم في زيمبابوي هو �س�أم غير الم�سلمين من الإر�ساليات وذلك لعالقتها
بالإ�ستعمار ،بل رغبتهم ال�شديدة في التعرف على مفاهيم جديدة كالإ�سالم الذي ُيعتبر �أمر ًا جديد ًا.
وبالتال ��ي عل ��ى الجهات التي تحمل لواء الدعوة �أن ت�ستغل هذه الظروف وتبذل الجهود من �أجل ن�شر الإ�سالم وتعاليمه بين النا�س كافة ،هذا بالإ�ضافة
للعمل بجد لرفع الم�ستوى المعي�شي والثقافي والتعليمي عند الم�سلمين.
�أما على الم�ستوى التعليمي فال بد من بناء مدار�س ذات نظام مزدوج حيث يجمع الطالب بين التعليم الإ�سالمي و التعليم الأكاديمي.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ت�أ�سي�س معاهد مهنية تجارية في عدة مجاالت �أبرزها :المحا�سبة ،التج ��ارة ،الإدارة ،و�إن�شاء م�شاريع تنموية من مهماتها ت�أمين فر�ص
العم ��ل للم�سلمي ��ن الذي ��ن يجيدون العديد م ��ن المهن اليدوية .وال يخف ��ى �أنه يجب ال�سعي والعمل من �أج ��ل و�ضع برامج متطورة للدع ��وة الإ�سالمية ،فعدد
الم�سلمين في زيمبابوي قليل وذلك ل�ضعف الدعوة الإ�سالمية فال بد تكثيف الجهود ون�شر الدعوة عبر الو�سائل المتطورة كالإنترنت والمحطات الف�ضائية
والإذاعية.

اللغة العربية في زيمبابوي:

ال ت ��زال اللغ ��ة العربية حت ��ى يومنا هذا تعاني العديد من الم�شاكل �أهمها �أنها لغة قليلة الإنت�شار رغم �أنه ��ا لغة الإ�سالم ،فالجهود لن�شر اللغة العربية ال
تزال قا�صرة �إلى حد كبير وذلك ب�سبب قلة وجود المعلمين المتخ�ص�صين لتدري�س اللغة العربية للعمل في مجال التعريب.
�أم ��ا المدار� ��س القر�آني ��ة المنت�شرة في معظم المناطق ،ف�إن دورها ما زال مح ��دود ًا في ن�شر اللغة العربية رغم الجهود الت ��ي تبذلها في مجال تحفيظ
القر�آن الكريم ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أن الطالب المتخرجين من المعاهد الدينية يحتاجون �إلى تعلُّم اللغة العربية.
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية ما زالت تبذل الجهود من �أج ��ل ن�شر اللغة العربية بين الم�سلمين حتى ت�صب ��ح لغة تفاهم وتداول فيما
بينه ��م .وق ��د تو�صلت �إلى ا�ست�صدار قرار حكومي يق�ضي ب�أن من حق كل خم�سين �أ�سرة م�سلمة �أن تن�شىء مدر�سة �إ�سالمية عربية في المنطقة التي تتواجد
فيها ،وفع ًال قد تم �إن�شاء عدة م�ساجد ومدار�س.

الشيعة

ل ��م تذك ��ر الدرا�سات متى و�صل الم�سلمون ال�شيعة �إلى زيمبابوي كما �أنه ال يوج ��د �إح�صاء ر�سمي يب ِّين ن�سبة عددهم في البالد �إال �أن الم�سلمين ال�شيعة
كغيرهم من الم�سلمين لديهم ن�شاطاتهم ومراكزهم الدعوية .ويحيون المنا�سبات الدينية على ر�أ�سها ذكرى عا�شوراء و�شهر رم�ضان.

الم�ساجد في زيمبابوي:

يوجد في زيمبابوي �أكثر من �أربعين م�سجد ًا وع�شرين م�صلى،تنت�شر في معظم المدن والقرى ،وقد �ألحقت بهذه الم�ساجد «الكتاتيب» وذلك من �أجل
تعليم �أبناء الم�سلمين ،ولكن للأ�سف ف�إن الطاقم التعليمي فيها ال يملك الم�ستوى التعليمي المطلوب بل معظم المد ّر�سين غير م�ؤهلين ،هذا بالإ�ضافة �إلى
�أن البرامج التعليمية ما زالت هزيلة وال تراعي �أدنى الم�ستويات المطلوبة.
وق ��د ق ��ام رئي�س «جمعية البعث ��ة الإ�سالمية» ال�شيخ �آدم ماكدا بالمطالب ��ة بتح�سين الم�ستوى التعليمي على كافة ال�صع ��د وكان ذلك من خالل بحث تم
الملحة للأئمة والمد ّر�سين الم�ؤهلين و�أ�شار
عر�ضه في م�ؤتمر ال�شبيبة الم�سلمة الذي عقد في بت�سوانا في جنوبي �أفريقيا ،كما �أو�ضح في بحثه مدى الحاجة ّ
�إلى وجود عدد من القبائل الأفريقية في زيمبابوي تعتنق الإ�سالم ما يزيد الحاجة �إلى دعم مادي ومعنوي و�إيجاد دعاة ومراكز �إ�سالمية.
وقد اهتم الم�سلمون في تلك البالد ببناء الم�ساجد ،فيوجد في كل مدينة م�سجد كبير ي�ش ّكل نقطة مهمة لتالقي الم�سلمين ويعتبر �صرح ًا علمي ًا تد َّر�س

فيه العلوم ال�شرعية.
ويع ��ود تاري ��خ �أول م�سجد تم بنا�ؤه �إلى العام 1927م في العا�صمة «هراري» ،ثم م�سجد ريد جيفي ��و عام 1982م ،و�أُلحق به معهد ثقافي �إ�سالمي لتعليم
الم�سلمين �أمور دينهم ،ولكن على الرغم من ذلك ما زالت ق�ضية محو الأمية عند الم�سلمين هي الهاج�س الأول عند القيمين على �ش�ؤونهم بالإ�ضافة �إلى
الجهل بتعاليم الإ�سالم.
م�سجد النبي محمد  :هو اول م�سجد تم ت�شييده عند الم�سلمين ال�شيعة في زيمبابوي.
وح�ض ��ر حف ��ل افتتاح الم�سجد �سفراء الدول الإ�سالمية مثل باك�ستان و�إندوني�سيا وماليزيا وممثلين عن مختلف المراكز الإ�سالمية :نائب وزير الإر�شاد
الإ�سالمي والثقافة ،الدكتور م�سعود بور ،وحجة اال�سالم ال�سيد مرت�ضى مرت�ضى ،وهو ع�ضو في المجل�س الأعلى لأهل البيت.
وق ��د �شه ��د الحفل قدوم عدد كبير من �أتباع ومحبي �أهل البيت  ،1و�أع�ضاء المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية في زيمبابوي ،منظمة �شباب م�سلمي
زيمبابوي ،منظمة ال�سيدة فاطمة الزهراء  ،7وكذلك ح�ضرم�س�ؤولون عدة من جامعة زيمبابوي بالإ�ضافة �إلى الطالب الم�سلمين من مختلف الجامعات.
ورح ��ب رئي� ��س م�ؤ�س�سة �أهل البيت في زيمبابوي ،عبا�س نقوي ،بجميع الم�شاركين و�شكر ال�سفراء الحا�ضرين .و�أكد ال�سفير الإيراني في زيمبابوي على
�ضرورة الوحدة والت�ضامن بين الم�سلمين قائ ًال :ينبغي للم�سجد �أن يكون بمثابة نقطة محورية من �أجل وحدة الأمة الم�سلمةفي هراري وزيمبابوي.
وتح ��دث ال�سي ��د مرت�ض ��ى مرت�ضى عن �أهمية الم�سجد كح�صن لحماية ال�شب ��اب من المخاطر الناتجة عن العولمة الحديث ��ة .وقال �إنه يجب ا�ستخدام
الم�سجد كمكان لرعاية ال�شباب.
مركز ريلزم ( )RelZimفي هراري :هو منتدى لتبادل المعلومات والأفكار حول الق�ضايا الدينية في زيمبابوي.
م�ؤ�س�سة �أهل البيت في هراري.
رابطة فاطمة الزهراء  7للمر�أة في زيمبابوي :وتعمل هذه الرابطة على ن�شر الدين الإ�سالمي من خالل ال�سيدة الزهراء وتعريف المر�أة الم�سلمة
بها كما تعمل على �إقامة الندوات التي تتحدث عن ف�ضائل ال�سيدة الزهراء  7والمر�أة ب�شكل عام.

الجمعيات:

جمعية الأهداف :هي منظمة ت�ش ّكلت في زيمبابوي من �أجل ن�شر الدعوة الإ�سالمية وتنظيم البرامج التعليمية الإ�سالمية ،وت�صحيح �أفكارهم الخاطئة
تجاه الإ�سالم ،وتقديم الم�شورة والإر�شاد للذين هجروا الإ�سالم وتهدف �إلى تعبئة الم�سلمين في زيمبابوي.
الرئي�س :ال�شيخ �إ�سحاق زو�س
مرك ��ز �إق ��ر�أ� :أن�ش� ��أه العلماء في العا�صمة هراري فهو عبارة عن خلية من الأن�شطة الإ�سالمية ،وي�ض ��م مدر�سة ومركزا للأيتام،حيث يتم تدريب مع ّلمي
المدار�س لت�سهيل الدرا�سات الإ�سالمية.
المعهد الإ�سالمي في هراري :ير�أ�سه ال�شيخ �آدم مو�سى ،يقع في كويكوى وهو مركز لتدريب الأئمة.
مجل� ��س العلم ��اء ف ��ي زيمبابوي :وه ��و منظمة �إ�سالمية تعنى برعاي ��ة الم�سلمين ت�أ�س�س ع ��ام  .1975وت�ضم المنظمة في ع�ضويته ��ا علماء الم�سلمين،
المع ّلمي ��ن ف ��ي المدار� ��س الدينية ،الأئمة ،بالإ�ضافة �إل ��ى الهيئات الدينية التي تخدم المجتم ��ع الم�سلم في زيمبابوي.وعمل المجل� ��س على بناء العديد من
المراكز الإ�سالمية:
(المرك ��ز الترب ��وي الإ�سالمي) دار العلم ت�أ�س�س ع ��ام  ،1976وفي عام � ،1977إ�شترى المركز �أر�ض ًا في العا�صمة حي ��ث تم بناء دار العلم عليها وي�ضم
حوالي  360طالب وطالبة.
ثم �أن�ش�أ مركز التدريب للبنين� ،أكاديمية الدرا�سات للمرحلة الثانوية ،مركز تدريب الفتيات والأطفال في المنزل (دار الأيتام)؛ مركز دار الح�ضانة.
جمعية م�سلمي كوكني في بوالوايو.
المركز الثقافي للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في هراري حيث تنظم الفعاليات الإ�سالمية ندوات لتثقيف الجمهور حول الإ�سالم .وفي �أواخر عام
� ،2011أعلنت ال�شراكة مع المجل�س الم�سيحي الر�سولي في زيمبابوي ،من �أجل ت�شكيل لجنة الحوار بين الأديان وق�سم للدرا�سات الدينية.
م�ؤ�س�س ��ة اال�س ��تقامة :ير�أ�س الم�ؤ�س�سة ال�سيد �إبراهيم مبا�شي وكذلك �أمين الإعالم لمنظمة ال�شباب الم�سلم في زيمبابوي ،تن�شط م�ؤ�س�سة الإ�ستقامة
في تعزيز وتدري�س القر�آن الكريم.
الجمعية الإ�سالمية الكبرى في هراري
بعثة م�سلمي زيمبابوي
م�ؤ�س�سة وقف الواقفين
المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
رابطة الخريجين الم�سلمين في زيمبابوي
المركز الإ�سالمي في بوالوايو

