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نتائج التحقيق في قتل حمزة ال تصدق وتكشف عن إدانات اإلرهاب في تنزانيا
(مترجم)
الخبر:
فً  2أٌلول/سبتمبر  ،2021كشف مدٌر المباحث الجنائٌة فً تنزانٌا كامٌلٌوس وامبورا فً تقرٌر له أن
حمزة محمد (ثالثون عاما) ،رجل أعمال وعضو بارز فً الحزب الحاكم ،قد قتل برصاص الشرطة فً 22
آب/أغسطس  2021بعد أن قتل ثالثة من رجال الشرطة وحارس أمن فً دار السالم ،وأنه كان إرهابٌا وتم
تجنٌده فً مهمة انتحارٌة.
التعليق:
اقترح مدٌر المباحث الجنائٌة وامبورا أن التحقٌق ركز بشكل أساسً على ثالثة جوانب 7التعرف على
مالمح معرفة حمزة محمد ،وما الذي ألهمه للقٌام بذلك القتل ،وكذلك من هم المتواطئون معه.
وفٌما ٌتعلق بهوٌة حمزة ،ادعى التحقٌق اكتشاف أنه ٌعٌش حٌاة خاصة للغاٌة مع كل مؤشرات اإلرهاب
التً تعلمها عبر اإلنترنت.
وفٌما ٌتعلق بموضوع اإللهام الذي دفعه لالنخراط فً تلك المهمة بالذات ،جاء التقرٌر بنظرٌة أنه إرهابً
متطرف دٌنً مستعد للموت من أجل دٌنه.
أما من هم شركاؤه ،فقد كشف التحقٌق أن حمزة كان ٌتمتع باتصال مباشر مع أشخاص ٌعٌشون فً دول
تحتضن اإلرهاب ،رغم أنه من المعروف أن خمسة أشخاص ما زالوا ٌستجوبون من قوات الشرطة بشأن هذه
القضٌة.
تقرٌر التحقٌق ضحل وغٌر مهنً ومنحاز ألن نتائجه تتعارض مع الواقع .كان لدى جمٌع األشخاص من
المسلمٌن وغٌر المسلمٌن الذٌن تمت مقابلتهم حول حمزة من أفراد األسرة واألصدقاء وأعضاء الحزب
والموظفٌن والجٌران وغٌرهم إجابة واحدة وآراء إٌجابٌة عنه ،وهو أن حمزة كان شخصا جٌدا ٌتمتع بأخالق
إسالمٌة جٌدة .وقال فٌنٌس كالونجا ،أحد جٌران حمزة لروٌترز "إنه رجل خلوق للغاٌة وٌتبع تعالٌم اإلسالم...
ٌحب الذهاب إلى المسجد فً الصباح وبعد الظهر وفً المساء"( .روٌترز .)2021/06/02 ،قبل كل شًء،
كان حمزة رجل أعمال ٌشارك وٌتفاعل بما فً ذلك توظٌف األشخاص .وهكذا ،لم تكن حٌاة حمزة خاصة وغٌر
معروفة كما ورد ،بل كانت معروفة لكثٌر من األشخاص الذٌن عاٌشوه فعال.
إن الفكرة القائلة بأن حمزة تعلم اإلرهاب عبر اإلنترنت ومواقع التواصل هً حجة ال أساس لها وغٌر
واضحة ألنها فشلت تماما فً ذكر أي صفحات إنترنت أو أي وسٌلة تواصل زارها .لقد أثارت هذه النقطة فً
الواقع العدٌد من األسئلة والكثٌر من اإلجابات مثل ،كٌف ٌمكن ألي شخص أن ٌتعلم كٌفٌة التصوٌر عبر
اإلنترنت ،وهل سٌمارسها عبر اإلنترنت؟ إذا كانوا ٌعرفون ذلك على اإلطالق ،فلماذا لم ٌوقفوه من قبل؟ إذا
كانت لدى حمزة كل عالمات اإلرهاب ،فكٌف استطاع أن ٌصبح عضوا بارزا فً حزب الثورة الحاكم ،ناهٌك
عن وجود مسدس تحت تصرفه بشكل قانونً؟! كل هذا ٌكشف أن التقرٌر باطل وغٌر واقعً.
وبخصوص أن موضوع التطرف الدٌنً لحمزة كان مصدر إلهامه للقتل فهو أمر غٌر مقنع ،ومع ذلك فقد
تم استخدامه للتشهٌر بدٌن حمزة الذي هو اإلسالم .من المعروف أن اإلسالم ال ٌسمح بقتل األبرٌاء وال ٌشجع
على ذلك .تقرٌر الحركة العالمٌة للدفاع عن األطفال هو محاولة واضحة للتشهٌر باإلسالم وغٌر مقبول على
اإلطالق .بالمعنى الحقٌقً ،فشل التقرٌر فً تفسٌر الصلة بٌن معتقدات حمزة وما ٌسمى باإلرهابٌ .شٌر هذا
إلى أن ربط دٌن حمزة بجرائم القتل التً ٌرتكبها رجال الشرطة ال أساس له من الصحة.

أشار التقرٌر إلى أن حمزة كان على اتصال بأشخاص من دول تحتضن اإلرهاب ،ولكنه فشل مرة أخرى
فً اإلشارة بوضوح إلى دول وشعوب محددة .ومع ذلك ،مع الدعاٌة للحرب العالمٌة على اإلرهاب ،أصبحت
قضٌة اإلرهاب فً كل بلد .فهل كان هذا كافٌا للمخابرات العالمٌة للدفاع عن األطفال للتحقق من مزاعم حمزة
اإلرهابٌة؟
اإلرهاب كما ٌعرَّ ف دولٌا على أنه االستخدام غٌر القانونً للعنف المتعمد لتحقٌق أهداف سٌاسٌة معٌنة ،ال
سٌما ضد المدنٌٌن .بالنسبة لحالة حمزة ،فشل التقرٌر فً توضٌح األهداف السٌاسٌة التً كان من المقرر أن
ٌحققها .على النقٌض من ذلك ،منذ أن كان حمزة عضوا فً حزب الثورة الحاكم ،فمن الواضح أنه اتبع الوسائل
الدٌمقراطٌة لتحقٌق هدفه السٌاسً .وهذا ٌعزز وجهة نظر الكثٌرٌن بأن مقتله كان عمال إجرامٌا ولٌس إرهابا.
أٌضاٌ ،بدو أن تقرٌر الحركة العالمٌة للدفاع عن األطفال ٌفتقر إلى المصداقٌة ألنه تجاهل عن عمد كلمة
أخٌرة لحمزة قبل إطالق النار علٌه من قبل الشرطة فً  22آب/أغسطس  ،2021حٌث أعرب علنا عن مزاعم
ضد الشرطة وخاصة المفتش العام للشرطة السٌد سٌمون سٌرو لتورطهم فً قتل المسلمٌن .إن قضٌة وحشٌة
الشرطة والقتل والتعذٌب واالختطاف وإساءة معاملة المسلمٌن األبرٌاء فً تنزانٌا معروفة بوضوح ،وها هنا
بعض األمثلة القلٌلة7
فً  ،2003/01/11قتل جمعة ندوغو ،سائق تاكسً مسلم مع ثالثة تجار أحجار كرٌمة من ماهٌنج
موروغورو ،بوحشٌة فً غابات باندي فً ضواحً دار السالم على ٌد رئٌس تحقٌقات شرطة منطقة كٌنوندونً
السابق ،ومراقب الشرطة كرٌستوفر باجٌنً 2013/06/13( .الناشر العالمً)
فً أٌار/ماٌو  ،2014قتلت الشرطة سلوم محمد الماسً ،وهو إمام وطالب بجامعة دار السالم بمنطقة
كوراسٌنً فً دار السالم ،بمجرد مزاعم السرقة دون أي دلٌل واحد.
بتارٌخ  2014/4/21هاجمت الشرطة مسلمٌن أثناء أداء الصالة فً مسجد علً مشومو بناحٌة كٌلوا
واختطفت  10منهم ،فٌما بعد تأكد مقتل بعض المختطفٌن ،وبعضهم أعرج نتٌجة وحشٌة الشرطة (موانانتشً
 2014/04/24وموانانتشً الرقمٌة )2015/01/06
عالوة على ذلكٌ ،جب أن نتذكر أن تقرٌر الحركة العالمٌة للدفاع عن األطفال كان منحرفا منذ البداٌة منذ
أن خلص المفتش العام للشرطة فً وقت سابق ،إلى أن حمزة كان على عالقة بالمتمردٌن فً موزمبٌق وأن
هجومه ٌمكن أن ٌكون مرتبطا بدور تنزانٌا فً موزمبٌق ،حسب تصرٌحه.
فً الختام ،ال ٌكشف تقرٌر الحركة العالمٌة للدفاع عن نفسه فقط على أنه متحٌز ،ولكنه ٌكشف أٌضا عن
كذبة واضحة حول قضٌة عدم اكتمال التحقٌق بشأن المسلمٌن المتهمٌن باإلرهاب .تمكنت المدٌرٌة العامة للدفاع
عن األطفال فً غضون أسبوع من التحقٌق والتوصل إلى نتائج تفٌد بأن حمزة كان إرهابٌا فً غٌابه ،بٌنما هناك
مئات من المسلمٌن المشتبه بهم بتهم اإلرهاب فً الحجز فً العدٌد من مناطق البالد مثل دار السالم وموانزا،
أروشا ومبٌا وتانجا ومتوارا حٌث تم احتجاز ثالثة من شباب حزب التحرٌر فً تنزانٌا وهم األستاذ رمضان
موشً كاكوسو وعمر سلوم بومبو ووزٌر مكالٌغاندا لمدة  1سنوات بتهم إرهاب ملفقة تحت ذرٌعة التحٌز والقمع
و"جار التحقٌق"!
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