
 

 النظم السياسية في اسيا وافريقيا

 م.د عبد العزيز عليوي

 

 مراحل التطور السياسي في تنزانيا

 تعد تنزانيا من التجارب الديمقراطية التي حققت نجاحا نسبيا في افريقيا

 ال: اهم التطورات السياسي في تنزانيااو

 تنزانيااقليما -1

 تتكون تنزانيا من اتحاد اقليمين رئيسيين كانا دولتين في السابق هما:

الرئيسي( وهو االكبر في تنزانيا ويضم عدة تنجانيقا:  ويسمى االن )البر -أ

 جزر باالضافة الى البر وتقل فيه نسبة المسلمين والمتحدثين بالعربية.

زنجبار: وهذا االقليم ما يزال يتمتع بحكم شبه ذاتي واغلب سكانه من -ب

 االصول العربية، والديانة االكبر فيه هي االسالم.

 االستقاللمرحلة ما بعد  -2

كانا خاضعين لالحتالل البريطاني وكانت تجري فيهما انتخابات االقليمان 

 تشريعية في ظل االحتالل

 1691_تنجانيقا استقلت عن بريطانيا عام 

 1691زنجبار استقلت عن بريطانيا عام -

 1691الوحدة التنزانية اعلنت عام -

اسم تنزانيا هو مزيج للحروف االولى من تنجانيقا وزنجبار واالسم الحالي -

 )جمهورية تنزانيا المتحدة(

واجريت عليه تعديالت عام  1611اول دستور لدولة تنزانيا صدر عام -

1691 



توجد فيها عاصمة سياسية هي )دودوما( تشهد اجتماعات السلطة التشريعية -

.. وعاصمة اخرى ادارية هي )دار السالم( التي تضم اغلب المؤسسات 

 الحكومية.

 

 

 في تنزانيا ثانيا: النظام االنتخابي

 يوجد نمطين من النظم االنتخابية في تنزانيا

 نظام انتخاب رئيس الدولة-1

حين كان يحكم تنزانيا حزب واحد فان رئيس الدولة يتم تزكيته من الحزب -

 ثم يعرض لالستفتاء الشعبي وغالبا ما كان يفوز باالسفتاء.

ح عدد عدالة اذ يرشاما بعد التعددية الحزببة فاصبح النظام االنتخابي اكثر -

غير محدد من االشخاص ويفوز من يحصل على اعلى االصوات )نظام 

 االغلبية(

 نظام انتخاب السلطة التشريعية-2

يجري انتخاب اعضاء السلطة التشريعية بـ )النظام المختلط( أي ان بعض -

 االعضاء باالغلبية والبعض االخر بالتمثيل النسبي.

تلط سمعة حسنة في تنزانيا النه منحها قدر مهم حقق النظام االنتخابي المخ-

 من االستقرار السياسي.

 ثالثا: معوقات االستقرار السياسي في تنزانيا

على الرغم من وجود عملية سياسية ونظام انتخابي يفرز سلطة تشريعية 

 ورئيس وحكومة، اال انه توجد معوقات لالستقرار السياسي في تنزانيا

 الخالف على الدستور-1

اذ تزايدت في السنوات االخيرة المطالبات بتعديل الدستور في تنزانيا، او 

الغاءه ووضع دستور جديد نتيجة لصراعات كانت كامنة بين ديانات 

 ومكونات تنزانية 



لكنه  2112وبالفعل طرح مشروع دستور جديد كان مقررا ان يصدر عام 

في  ونات اخرىتاخر بسبب االعتراض عليه من المسيحيين والمسلمين ومك

 زنجبار

 علق بالتاريخ والجغرافية لدى سكان اقليم زنجبارتوجود رغبة انفصالية ت-2

هيمنة احزاب السلطة التي تسيطر على المال والنفوذ وتضيق على -1

 المعارضة كما انها تتهم بالتالعب بنتائج االنتخابات

 سيناريوهات هي: 1ونتيبجة لذلك فان تنزانيا االن امام 

بداد السلطة واستخدام االساليب غير الديمقراطية للبقاء في الحكم النه است-1

 رموزها لن تفكر بالتنازل عن مكاسبها لخصومها.

استمرار الصراعات السياسية واالجتماعية والديموغرافية بشكل قد يعطل -2

 عجلة التنمية السياسية والنمو االقتصادي

لجوع الذي سببه فساد السلطة احتمال اندالع نزاع مسلح بسبب الفقر وا-1

 فضال عن قرب تنزانيا من دول اخرى فيها صراعات مسلحة مثل الصومال 

وكينيا ودول اخرى ال سيما في ظل خالفات سلبقة بين مكونات تنزانيا 

 وصلت الى حد المطالبة باالنفصال.
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  JOHN  MAGUFUL  ماغوفولي جون الجمهورية، رئيس: الدولة رئيس. أ

  SAMIA  SULUHU  سولوهو سامية الرئيس نائبة ؛(2112 نوفمبر 2 منذ)

 (..2112 نوفمبر 2 منذ)

 

 .ةالحكوم ورئيس الدولة، رئيس منصبي الجمهورية رئيس يشغل: مالحظة

 

 منذ)  JOHN  MAGUFUL  ماغوفولي جون الرئيس: الحكومة رئيس. ب

  SAMIA  SULUHU  سولوهو سامية الرئيس نائبة ؛(2112 نوفمبر 2

 (.2112 نوفمبر 2 منذ)

 

( 2112 نوفمبر 21 منذ) مجاليوا مجاليوا قاسم الوزراء رئيس - مالحظة

 في الحكومية األعمال زعيم وهو للحكومة، اليومية المهام إدارة سلطة لديه

 .الوزراء مجلس ورئيس الوطنية، الجمعية

 

 بين من أعضاءه، الجمهورية رئيسُ  يُعي ِّن   للوزراء، مجلس: الحكومة. ج

 .الوطني المجلس أعضاء

 

 يف واحدة، بطاقة على ونائبه، الجمهورية رئيس يُنتخب: االنتخابات. د

 مدة في الحق له) سنوات خمس مدتها رئاسية لفترة مباشر، شعبي اقتراع

 المقرر ومن ؛ م2112 أكتوبر 21 في األخيرة االنتخابات جرت وقد(. ثانية

 . .م2121 عام من أكتوبر في  التالية االنتخابات إجراء



 

 تشاما)  JOHN  MAGUFUL ماغوفولي جون انتُخب: االنتخابات نتائج. هـ

 إجمالي من %2982 نسبة على وحصل للجمهورية، رئيسا  ( مابيندوزي تشا

 حزب)  Edward LOWASSA لواسا إدوارد %11 مقابل األصوات،

 .%182 على آخرون وحصل ،( والنمو الديموقراطية

 

 ليةالداخ للشؤون الحكومة يرأس له، رئيسا   زنجبار إقليم ينتخب: مالحظة

 22 في جرت التي االنتخابات زنجبار في االنتخابات لجنة وألغت ؛ لإلقليم؛

 علي  انتخاب وأعيد ؛2119 مارس 21 في تنظيمها وأعيد 2112 أكتوبر

 من % 6181 على حصل الذي ، Ali  Mohamed SHEIN شين محمد

 Hamad Rashid  محمد راشد حمد منافسه حصل فيما ، األصوات

MOHAMED  289 على آخرون وحصل ، ٪1  على% . 
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 جمهورية يف البرلمان، التشريعية، الهيئة تتكون: التشريعية الهيئة تكوين. أ

 مقعدا ؛ 161 من يتألف الذي الوطني، المجلس هو واحد، مجلس   من تنزانيا،

 متهمخد وفترة مباشر؛ شعبي اقتراع في انتخابهم يجري عضوا   291 منهم

 المجلس، مقاعد إجمالي من ، مقعد 111 ويُخصص. سنوات خمس

 وعشرة زنجبار، إقليم نواب مجلس من ألعضاء مقاعد خمسة وتخصص

 .العام النائب يشغله واحد ومقعد الجمهورية، رئيس يُعينهم أعضاء

 



 ميعج في تُطبق التي القوانين سن إلى إضافة المجلس، يضطلع: مالحظة

 الرئيسي البر في تُطبق التي القوانين، بسن المتحدة، تنزانيا جمهورية أرجاء

 الذي النواب، مجلس هو به، خاص مجلس   زنجبار وإلقليم. فقط البالد من

د  92 ر،زنجبا إقليم في النواب، مجلس يضم. باإلقليم الخاصة القوانين يُعِّ

 .سنوات خمس خدمتهم ومدة عضوا ،

 

 22 يف تنزانيا جمهورية في تشريعية، انتخابات آخر جرت: االنتخابات. ب

 عام من أكتوبر في  التالية االنتخابات إجراء المقرر ومن ،2112 أكتوبر

 .م2121

 

 القضائي ة الهيئة. 12

 

 محكمة في ياتنزان في قضائية سلطة أعلى تتمثل(: الرئيسية) العليا المحاكم. أ

 قاضيا ؛ 11و المحكمة رئيس من وتتكون المتحدة، تنزانيا جمهورية استئناف

 التي ،(فقط الرئيسي البر) العليا المتحدة تنزانيا جمهورية محكمة وكذلك

 التجارية المحاكم على موزعون قاضيا   11 يعاونه رئيسي قاض من تتكون

 ليا،الع زنجبار محكمة إلى إضافة العمالية؛ والمحاكم األراضي ملكية ومحاكم

 .القضاة من 11 وعدد المحكمة، رئيس من وتتشكل

 

 محكمة قضاة الرئيس يُعين: عضويتهم ومدة القضاة، اختيار طريقة. ب

 تنزانيا،ل القضائية الخدمة لجنة مع التشاور بعد العليا، والمحكمة االستئناف

 يسرئ يعينهم وعضوين األول الصف قضاة من تتكون قضائية هيئة وهي

 91 عند التقاعد، سن بلوغهم حتى إلزامية القضاة عضوية ومدة. الجمهورية

 ئيسر فيعينهم زنجبار، في العليا المحكمة قضاة أما. للتمديد قابلة سنة،

 يجوز زنجبار،و في القضائية الخدمة لجنة مع التشاور بعد الجمهورية

 .عاما 92 سن بلوغهم عند اإللزامي التقاعد حتى العمل للقضاة

 



 اةوقض صلح، محاكم في تتمثل(: الجزئية أو الدنيا) الفرعية المحاكم. ج

 .ابتدائية ومحاكم مقاطعات، ومحاكم المسلمة، األسر لشؤون محاكم
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 مبو فريمان بزعامة ، CHADEMA والتقدم الديموقراطية حزب. أ

Freeman MBOWE 

 

 John MAGUFULI   ماغوفولي جون بزعامة ،CCM الثوري الحزب. ب

 .الحالي الجمهورية رئيس ،

 

 SEIF حمد شريف سيف بزعامة ،CUF المتحدة المدنية الجبهة. ج

SHARIFF  HAMAD. 

 

 جيمس بزعامة ،NCCR-M واإلصالح البناء أجل من الوطني االتفاق. دـ

 .James Francis MBATCA مباتكا فرانسيس

 

 Augustine مريما أوغسطين بزعامة ،TLP التنزاني العمال حزب. هـ

MREMA. 

 

 John تشيو موموس جون بزعامة ،UDP المتحد الديموقراطي الحزب. و

Momose CHEYO. 
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 ( .   ESRF ، إسراف) واالقتصادية االجتماعية األبحاث مؤسسة. أ

 

 .زنجبار تحرير. ب

 

 .TAMWA تنزانيا إعالميات جمعية. ج

 

  

 


