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 زنجبار 
 تعرف زنجبار بجزیرة البھارات والتوابل وھي من اقدم الدول للتجارة  ، باالضافة الندونیسیا .

 
 زنجبار تتكون من جزر ولكن ھناك جزیرتیین كبیرتیین ھما االصل في زنجبار وھما :

Pemba 
Unguja 

 
ولكن اغلب السیاح یفضلون الذھاب إلى  جزیرة 

Unguja  وتعرف ھذه الجزیرة بزنجبار الن
 اغلب مدن زنجبار تقع علیھا .

 
Stone Town 
 المدینة الصخریة 

یقع القسم التاریخي لمدینة زنجبار في المدینة 
الصخریة ، وقد وضعت تحت نظام الثراث 
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 .2000العالمي الیونسكو وذلك في عام 

یقع بھا اغلب المراكز السیاحیة والتاریخیة ، ویمكنك 
 بسھولة التنقل في ما بینھا .

في الوقت الذي تصل بھ إلى زنجبار سوف تشعر بانك 
 تتعایش مع التاریخ .

 
والن الثقافة العربیة تطاغي على ھذا المكان سوف 

 تشعر باالستمتاع واالثارة .
توجھ اھل شیراز وكذلك العرب وخاصة من  7من القرن 

 عمان للتجارة والمشاھدة .
 
 

لعل ما یمیز زنجبار شھرتھا بالتاریخ الراسخ العریق 
حیث تحملك تلك المدینة إلى عبق التاریخ وخبایاه 

 المثیرة ، باالضافة لشھرتھا بالبھارات وخاصة القرنفل .
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بدا  16في القرن 

البرتغالیون بالتوافد 
والزحف على زنجبار ،  

اصبح  1698وفي عام 
سلطان عمان بیدة السلطة 
على زنجبار، و في حوالي 

انتقلت الحكومة  1856عام 
 من مسقط إلى زنجبار .

 
 

مع بدا تدافع االوروبیین 
على زنجبار للتجارة 

وضعف سلطان زنجبار في 
ذلك الوقت ،وفي عام 

 استقلت زنجبار عن عمان . 1862
 

وجھات زنجبار مشكلة كبیرة جدا وھي تجارة الرقیق (العبید ) وتجسدت ھذه  19ولكن في القرن 
 عبد في زنجبار . 50000حیث یباع كل عام    1830~1873المشكلة من عام 
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ویوجد نصب تذكاري لھذه الفترة 
العصیبة والتي تحسد فیھا الرق 
اوبیع العبید ، في اواخر القرن 

توقفت ھذه التجارة الغیر  19
انسانیة لتشرق الشمس من 

 جدید على ھؤالء العبید .
 
 
 
 
 
 
 

 اقصر حرب في تاریخ البشریة 
 38قامت القوات البریطانیة البحریة بشن غاره على زنجبار وتجسد ھذا الحرب في  1896في عام 

دقیقة فقط ، حیث اعلنت زنجبار استسالمھا امام القوات البریطانیة سریعا ، واصبحت تحت الحمایة 
 البریطانیة .
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لقد قام السلطان برقش بالكثیر من التطورات 
 واالصالحات في زنجبار خاصة بالنسبة للمباني .

استقلت زنجبار عن  1963وفي دیسمبر من عام 
بریطانیا ، ولكن ما لم یكن في الحسبان بانھ بعد 

االستقالل بشھر واحد حدث انقالب دموي ، ولكن 
سرعان ما اشرقت الشمس من جدید على زنجبار 

 لتكون جمھوریة .
 
 
 

اتحدت زنجبار مع تنجانیا  1964اما في عام 
لحصول على مدینة متحدة وھي تنزانیا وھي 

 عاصمة دار السالم . 
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حتى في ظل ھذه الظروف اال ان زنجبا ر ال زالت 
تحتفظ ببعض الحقوق ، فمثال اذا كانت رحلتك عن 
طریق دار السالم إلى زنجبار ، فعیك اظھار جواز 

سفرك مرة أخرى في زنجبار وان كان ال یختم 
 علیھ فقط تقدمة للمشاھدة ،

ولكن اذا كانت رحلتك مباشرة إلى زنجبار فیجب 
علیك عند الوصول إلى المطار تخلیص اجراءات 

 الفیزا لدخول إلى زنجبار . 
 
 

 -اشیاء مثیرة :
% في زنجبار مسلمون ، وما یذھلك عند السیر في 99

الشارع القدیم سوف تسمع اصوات االطفال وھم یقراءون 
القرآن في المدارس القدیمة ، البد انھ جو یوحي الیك بالكثیر 

 من الطمئنینة في ھذه المدینة .
 

بعض المنازل متوارثة جیال بعد جیل منذو قرون مختلفة ، 
 ویمكنك مشاھدة االختالف في الثقافات واضح وجلي .

 
ان جمیع السواحل والمنتجعات في زنجبار تقع في شرق 

 الجزیرة .
 -لمزید من المعلومات :

www.zanzibar.net 
 انظر الخریطة .

 

 

 

 


