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بوكو حرام من 
الدعوة إلى التطرف 

والعمل المسلح 
محمد بوبوش 

والعقائدية  القبلية  ال�سراعات  تمثل 
املجتمعات  من  كثري  على  الغالبة  ال�سمة  واالقت�سادية 
�سراعات  اأتون  يف  دائمًا  تعي�ش  اأن  لها  يراد  التي  االأفريقية، 
هذه  مقدرات  يف  الطامعني  على  ي�سهل  مما  اال�ستقرار،  متنع 

الدول ا�ستغالل و�سرقة مواردها.

( باحث واأكادميي مغربي يف العالقات الدولية )جامعة حممد اخلام�س-الرباط(. (
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وما يحدث يف نيجرييا هو حلقة من حلقات هذا ال�سراع امل�سّي�س؛ فنيجرييا 
من اأكرب واأغنى البلدان الأفريقية، وتعد من الدول الغنية بالبرتول، لي�س على م�ستوى 

اأفريقيا فح�سب، بل على م�ستوى العامل، ومع ذلك تعد من اأفقر دول العامل.

عدد  حيث  من  الأفريقية  البلدان  اأكرب  من  نيجرييا  تعترب  ذلك  عن  ف�ساًل 
اأكرث من  امل�سلمون  ي�سكل  ن�سمة  مليون  تعدادهم حوايل )160(  يبلغ  ال�سكان، حيث 
الن�سارى  ويرتكز  ال�سمال،  يف  كبري  ب�سكل  يرتكزون  الذين  ال�سكان،  من   )%60(
املدن  اأغلب  يف  كبرية  باأعداد  وم�سلمة  ن�سرانية  دينية  اأقليات  وتعي�س  اجلنوب،  يف 
اأ�سحاب  عليهم  يطلق  وثنية،  معتقدات  ذات  اأقلية  توجد  كما  واجلنوب،  ال�سمال  يف 

الديانات الطبيعية.

حدثت  املن�سرم  القرن  �ستينيات  ففي  وم�ستمر،  قدمي  نيجرييا  يف  وال�سراع 
حرب اأهلية عرفت بـ»حرب بيافرا« كانت عبارة عن نزاع م�سلح ا�ستمر من 16 يوليو 
)متوز( 1967 حتى 13 يناير )كانون الثاين( 1970 يف حماولة من وليات اجلنوب 
جمهورية  واإعالن  نيجرييا  يف  الحتادية  الدولة  عن  ال�ستقالل  النيجريي  ال�سرقي 
بيافرا)1(، وراح �سحيته اأكرث من مليون �سخ�س، حتى ا�ستطاعت احلكومة املركزية 

الق�ساء عليه)2(.

كذلك ال�سراعات يف دلتا النيجر ما زالت م�ستمرة بني اجلماعات املحلية التي 
الأجنبية من  النفط  و�سركات  النيجريية  واحلكومة  التهمي�س من جانب،  تعاين من 

جانب اآخر.

اأبدًا -على ما  اأن قبلت ول تقبل اليوم، ولن تقبل  اأن الأمم املتحدة مل ي�سبق لها  )1( �سبق لالأمني العام لالأمم املتحدة »اأوتانت« اأن اأكد 
اأعتقد- مبداأ انف�سال جزء من اإحدى الدول الأع�ساء، وقد جاء هذا الت�سريح اأثناء حماولة النف�سال التي عرفتها نيجرييا، واأدت اإلى 

حرب اأهلية دامية ا�ستمرت ما بني �سنتي 1967 و1970 انتهت ل�سالح ال�سلطة املركزية �سد انف�سال اإقليم »بيافرا«. انظر:
من�سورات   ،2001 الثاين(  يناير )كانون   ،18 العدد  للجميع،  �سل�سلة املعرفة  التدخل،  الدويل وحق  املجتمع  الدين احل�سيني،  تاج  حممد، 

رم�سي�س، الرباط، �س180-181. انظر اأي�سًا:
L’ONU, chronique mensuelle, janvier 1970, p : 30.

)ت�سرين  نوفمرب   18 اأفريقية،  قراءات  موقع  والوهم،  النيجريية.. بني احلقيقة  واحلكومة  بوكو حرام  الدين، �سراع  راأفت، �سالح   )2(
الثاين( 2013، انظر الرابط التايل:

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=364
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2011 التي �سكك  اأبريل )ني�سان(  ثم كانت النتخابات الرئا�سية الأخرية يف 
البع�س يف نتائجها، وجاءت بنائب الرئي�س جودلك جوناثان اإلى الرئا�سة، والتي راح 

�سحيتها اأكرث من )200( �سخ�س.

يف  الأحداث  �ساحة  اإلى  جديد  من  النيجريية  حرام  بوكو  جماعة  عادت  وقد 
نيجرييا، بقيامها ببع�س العمليات القوية داخل الأرا�سي النيجريية، ا�ستهدفت من 
خاللها العديد من رجال ال�سرطة والكنائ�س، وبع�س ال�سخ�سيات املهمة، اإ�سافة اإلى 
اعتدائها على العديد من موؤ�س�سات الدولة، عقب ا�ستباكات عنيفة مع احلكومة يف 

�سمال البالد.

وميثل ال�سراع مع جماعة بوكو حرام اآخر ف�سول هذه ال�سراعات، فمن هي 
جماعة بوكو حرام وما هي حقيقتها؟

التالية:  املحاور  »بوكو حرام« عرب معاجلة  �سنتناول جماعة  الدرا�سة  يف هذه 
ن�ساأتها، خلفيتها الفكرية والأيديولوجية، اأهم قادتها، امل�سادر التمويلية، اأبرز اأحداث 

العنف التي �سنتها، وم�ستقبل وجودها.

أواًل: بوكو حرام: الجذور التاريخية 

لقد جاء �سعود جماعة »بوكو حرام« كجماعة متطرفة معربًا عن حالة الوهن 
الإحباط  تزايد  اإلى  اأدت  والتي  نيجرييا؛  �سمال  يف  احلكم  اأ�سابت  التي  والف�ساد 
حرام  بوكو  فجماعة  الإقليم.  هذا  يف  امل�سلمني  اأبناء  من  اأجيال  لدى  والغرتاب 
باإمرباطورية »كامن  الولية تقع يف قلب ما كان يعرف  اإلى ولية بورنو، وهذه  تنتمي 
بورنو« وتعر�ست هذه الولية ملجموعة من العوامل التي حولتها اإلى بيئة خ�سبة لنمو 
ال�ستعماري  العهد  فخالل  الع�سور،  مر  على  التهمي�س  من  عانت  فقد  اجلماعات، 
اعتنق حكام الولية اأفكار املهدية التي نظر اإليها امل�ستعمرون الربيطانيون باعتبارها 
مهددة لوجودهم، وخ�سو�سًا يف ظل تعبريات قادة بورنو املبكرة للنزوع نحو احلكم 
الذاتي، يف الوقت الذي دعمت فيه بريطانيا اخلالفة يف �سوكوتو حيث اأقام »عثمان 
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دان فوديو« خالفة اإ�سالمية يف ولية �سكوتو عام 1809، ومت طرد قادة بورنو من الإقليم 
اأتباعهم لال�سطهاد، وكانت النتيجة ا�ستبعاد �سباب امل�سلمني يف بورنو من  وتعر�س 
ال�سبعينيات  وخالل  ال�ستقالل.  مفاو�سات  يف  امل�ساركة  ومن  املحلية  ال�سلطة  دوائر 
والثمانينيات من القرن املا�سي ت�ساعدت اأعمال العنف يف الولية، يف الوقت الذي 
ظهرت فيه اخلالفات بني جيل ال�سباب واحلر�س القدمي من احلكام الع�سكريني وقادة 
الإمارة الذين حتالفوا مع احلكومة الفيدرالية، وتركوا الأجيال ال�سابة لالإحباط الذي 

اأدى اإلى تاآكل ال�سرعية ال�سيا�سية والثقافية ملجتمع الإمارة يف بورنو)3(.

اإ�سعاف  حاول  الت�سعينيات،  منت�سف  احلكم  اإلى  اأبات�سا  �سانى  و�سول  ومع 
احلكم الإ�سالمي يف وليات ال�سمال، وبداأ ب�سوكوتو حيث اعتقل ال�سلطان وعني خليفة 
مواليًا له، ومع و�سول اأوبا�ساجنو كرئي�س مدين للجمهورية الرابعة يف نيجرييا عام 
كان  الذي  الع�سكري  احلكم  من  عقود  بعد  للجنوب  ال�سيا�سية  القوة  حتولت   ،1999

ي�سيطر عليه يف الغالب قادة من ال�سمال.

وو�سط هذه التطورات بدت النخبة امل�سلمة يف ال�سمال غري قادرة على امل�ساركة 
منا�سب  تويل  اأخرى  مرة  امل�سلمني حاولوا  ال�سباب  بع�س  اأن  اإل  ال�سيا�سي،  والتاأثري 
قيادية يف ال�سمال، ومتكنوا من النقالب على ال�سلطة التقليدية، واأواخر عام 1999 
وحتى 2002 جنحوا يف تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف )12( ولية، حيث كان انت�سار 
اإلى الإعالن عن  الف�ساد والتحلل الأخالقي قد دفع جمموعة من �سباب ال�سيا�سيني 
كانت  التي  الإمارة  فكرة  بعيدًا من  ولكن  الإ�سالمي،  اإلى احلكم  العودة  رغبتهم يف 

قائمة يف بورنو، وات�سمت بف�ساد احلكام.

بال�سلطة  امل�سلمني  ال�سباب  من  جمموعة  عالقات  انقطعت   2004 العام  ويف 
القت�سادية  اإحباطاتهم  عن  معربة  جديدة  حركة  وخرجت  ال�سمال،  يف  ال�سيا�سية 

)3( اأمرية، عبداحلليم، �سعود حركة بوكو حرام.. الأ�سباب واملعاجلات، ملف الأهرام الإ�سرتاتيجي، مار�س )اآذار( 2012، على الرابط 
التايل:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=858826&eid=122
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وال�سيا�سية والدينية متثلت يف حركة »بوكو حرام«)4(.

ثانيًا: أيديولوجية جماعة »بوكو حرام« الجهادية

واأردت  اإ�سالمية،  اأو  اأي دولة عربية  اإلى  اأينما ذهبت،  للقاعدة عنوان واحد، 
اأن تعرف مكان تنظيم القاعدة، كل ما عليك فعله هو اأن ت�ساأل عن اأكرث اجلماعات 
ترتبط  واأخريًا  اأوًل  فهي  اجلماعة،  تلك  م�سميات  اختلفت  واإن  حتى  فيها،  الدموية 
الفكر اجلهادي من  ال�سلفية)5(  وت�ستلهم  اأيديولوجيًا وفكريًا فقط،  القاعدة  بتنظيم 

القاعدة، وترى يف زعيمها الراحل اأ�سامة بن لدن زعيمًا روحيًا لها.

اإن القاعدة و�سعت لنف�سها اأهدافًا م�ستحيلة. ومل حتقق اأيًا من هذه الأهداف، 
بل هي دائمًا حتقق العك�س متامًا. لقد خالفت هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذي 

)4( اأمرية عبداحلليم، �سعود حركة بوكو حرام...، املرجع ال�سابق.

)5( Salafi’, defined on http://www.oxfordislamicstudies.com and ‘Salafiyya’ in C. Glassé, The Concise Encyclo-
paedia of Islam, London: Stacey International, 2008.
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واإمكانات  يتنا�سب معها ومع قدرات  كان ي�سع لكل مرحلة من مراحل دعوته هدفًا 
اأ�سحابه. فقد جعل له يف مكة هدفًا واحدًا هو حرية الدعوة اإلى اهلل. فقال لقري�س: 
َفْح«،  »خلوا بيني وبني النا�س«. ذلك مع حتمل الأذى وال�سفح والعفو: »َفاْعُف َعْنُهْم َوا�سْ
ومل  بتحطيمها  يقم  فلم  �سنمًا   360 الكعبة  وكان حول  �َساَلٌم«.  َوُقْل  َعْنُهْم  َفْح  »َفا�سْ
يتعر�س لها. كما اأن �سنة التدرج هي �سنة كونية يف كل املخلوقات بدءًا من الإن�سان 

نف�سه و�سوًل اإلى غريه من املخلوقات.)6(

كلها  املقد�س«،  بيت  »اأن�سار  املجاهدين«،  �سباب  »حركة  الن�سرة«،  »جبهة 
اأ�سماء لتنظيمات اإرهابية تنتمي للقاعدة، مرة يف �سوريا، ومرة يف ال�سومال، واأخرى 
اجلماعات  اأقوى  وهي  نيجرييا،  يف  حرام«  »بوكو  ا�سم  تتخذ  املرة  وهذه  م�سر،  يف 
»بوكو  الثنتني  بني  ات�سال  اأو  عالقة  هناك  لي�ست  اأنه  العلم  مع  الدموية،  الإرهابية 

حرام« و»القاعدة«)7(.

ال�سم احلقيقي لهذه احلركة هو »جماعة اأهل ال�سّنة للدعوة واجلهاد«)8(، وهو 
ال�سم الذي يرّددونه ول ير�سون لهم ا�سمًا �سواه، واأطلق عليهم النا�س، وخ�سو�سًا 
اأع�ساء احلركة،  الت�سمية قد �سجبها  ا�سم »جماعة بوكو حرام«، وهذه  الإعالميني، 

لون الت�سمية التي اختاروها لأنف�سهم)9(. ويف�سّ

تعني كلمة »بوكو حرام« بلغة الهاو�سا »حترمي التعليم الغربي«)10(، وتاليًا تعترب 
هذه اجلماعة كل ما هو غربي منافيًا لالإ�سالم ومرفو�سًا جملة وتف�سياًل، وترى يف 

)6( من خال�سة بحث ناجح اإبراهيم »تنظيم القاعدة.. الأفرع واخللل الفكري« )مار�س )اآذار( 2014(، اجلهاديون يف م�سر: املراجعات، 
مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، من�سور على موقع �سحيفة العرب اللندنية، ُن�سر يف 2014/05/14، العدد 9558، �س13، على الرابط 

التايل:
http://www.alarab.co.uk/?id=22611

)7( Voir : Moussa Youssouf Maiga, Causeries philosophiques avec le terrorisme : Al-Qaïda, Aqmi, BokoHa-
ram : roman, Édilivre, 2012, 94 p. 

)8( Le Nigeria face au spectre d›une guerre de religion »  Le Monde,  2011-12-11(consulté le 2012-05-20)

)9( Des tracts distribués à Bauchi avant et pendant le raid sur la prison le 7 septembre 2010 mentionnaient 
ainsi : « Jama’atuAlhlissunnahlidda’awatiwal Jihad baBokoHaramba », c’est-à-dire : « Jamā‘atahl al-sunnahli’l-
da‘wahwa’l-jihād, non BokoHaram ».

)10( « Deceptive Knowledge is Sinful » :voir A. U. Adamu, « Insurgency in Nigeria : The Northern Nigerian 
Experience », National Institute for Policy and Strategic Studies, Kuru (État du Plateau), Nigeria, 2012, p. 19.
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اأ�سل ال�سعف الديني لدى هذه املجتمعات؛  النفوذ الغربي يف املجتمعات الإ�سالمية 
مما جعلها ت�سدر اإعالنًا تعترب فيه النظام امل�سريف التقليدي وال�سرائب والقوانني 
واملوؤ�س�سات الغربية والتعليم الغربي، كلها، اأمورًا كافرة يجب على امل�سلمني جتنبها، 

كما اأنها ل توؤمن اإل بالتعليم الذي ي�سبه نظام »املاليل« واحللقات الدينية.

اأما مهمتها الأيديولوجية، فهي ال�سعي لقلب نظام الدولة العلمانية يف نيجرييا، 
ي�سجع  ما  وهذا  البالد،  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  لتعاليم  ال�سارم  التطبيق  وفر�س 
النيجريية  الدولة  باأن  لديهم  الرا�سخ  بالعتقاد  الت�سبث  اأع�ساء هذه اجلماعة على 
للم�سلم  ميكن  ما  اأف�سل  يكون  وتاليًا  الجتماعية،  الرذائل  من  بالوعة  �سوى  لي�ست 
اإلى مكان منعزل،  اأخالقيًا  املفل�س  القيام به هو »الهجرة« من هذا املجتمع  املتدين 
اأن  يعني  ما  وهو  الروحي،  والفراغ  ال�سيا�سي  الف�ساد  واإقامة جمتمع مثايل خاٍل من 
اأو ف�ساقًا )ظاملي  ُيعتربون كفارًا )ينكرون احلقيقة(  من مل ين�سموا لهذه اجلماعة 

اأنف�سهم(.

لذلك ل تختلط »بوكو حرام« كثريًا باملجتمعات املوجودة فيها، وتف�سل النعزالية 
حيث  تكفريي،  فكر  هو  حرام«  »بوكو  جماعة  »فكر«  فاإن  عام  وب�سكل  عامة،  ب�سفة 
يوؤدي اأتباعها ال�سالة يف م�ساجد منف�سلة، ويطلقون اللحى وي�سعون على روؤو�سهم 
اأغطية حمراء اأو �سوداء. وا�ستطاع البعد العرقي اأن يلعب دورًا كبريًا يف تنامي حجم 
يف  »الهاو�سا«  هما  كربيني،  قبيلتني  من  نيجرييا  تت�سكل  حيث  حرام«،  »بوكو  تنظيم 
�سمال البالد، واأغلبهم م�سلمون، وقبيلة »الإيبو«، وغالبيتهم من امل�سيحيني، وكثريًا ما 

حتدث ا�ستباكات دينية وعرقية بني القبيلتني)11(.

حد  اإلى  النيجريية  احلكومة  اأداء  و�سعف  املواطنني  بني  الفقر  انت�سار  ومع 
نيجرييا)12(،  يف  اإ�سالمية  دولة  لتاأ�سي�س  »اجلهاد«،  حول  عقيدتهم  ارتكزت  الغياب، 

)11( فريدوم، اأونوها: بوكو حرام وجتليات العنف الديني يف نيجرييا، مركز اجلزيرة للدرا�سات، 7 فرباير )�سباط( 2012، على الرابط 
التايل:

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/02/2012220115428600424.htm

)12( Walker, Andrew (June 2012). «What is Boko Haram?» . US Institute of Peace. Retrieved 2 October 2013.
in: http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR308.pdf
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حتى واإن تطلب ذلك القوة امل�سلحة، والدعوة اإلى التطبيق الفوري لل�سريعة الإ�سالمية 
ع�سرة  الثنتي  الوليات  يف  ال�سريعة  تطبيق  ولي�س  النيجريية،  الوليات  جميع  يف 
واحلكومية  الأمنية  الأجهزة  يف  العمل  جواز  بعدم  اجلماعة  لتفتي  فقط،  ال�سمالية 
التابعة للدولة، لتوجد املنظمة باأ�سكال خمتلفة منذ اأواخر الت�سعينيات، ووفقًا لتقارير 
ال�ستخبارات الأمريكية فاإن هناك ات�سالت، وتدريبات، واأ�سلحة بني »بوكو حرام« 
ومنظمة القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي، وحركة ال�سباب يف ال�سومال، وتنظيم 

القاعدة، التي عززت قدرة »بوكو حرام« على القيام بالهجمات الإرهابية.

»جماعة اأهل ال�سّنة للدعوة واجلهاد« من احلركات املعا�سرة التي ترى اأن تطبيق 
معاونيها،  وردع  الظاملة،  احلكومة  لإزالة  واملواجهة  بال�سالح  اإل  يح�سل  ل  ال�سريعة 

وتوّجه احلركة الفعلي واملنهجية التي ر�سمها مرجعيتها يدلن على ذلك)13(.

ون�ستطيع اكتناه املحتوى احلقيقي للحركة يف درا�سة متاأنية ملبادئها واملناهج 
الهدف  لتحقيق  يو�سف«،  »حممد  اأعني  ر،  املدبِّ وعقلها  قياداتها  اأبرز  اختّطها  التي 
وتفعيل احلركة، وكذلك ما يوؤخذ من البيانات التي ي�سدرها قائدها »الإمام �سيكو« 

على �سفحات يوتيوب، فاإن له دللت ذات قيمة يف حتليل اجتاه اجلماعة.

وللحركة كتابات خا�سة بحث فيها الُكّتاب منهم عن هذه امل�سائل، مثل كتاب 
»جاء  بعنوان  اآخر  كتاب  وهناك  احلركة،  ملوؤ�س�س  دعوتنا«  ومنهج  عقيدتنا  »هذه 
احلق...«، اأخفى موؤلفه ا�سمه احلقيقي، و�سّمى نف�سه »عالء الدين الربناوي«، وغري 
ذلك من الكتيبات، وقاموا باإعداد خطب منربية، وحما�سرات توعوية كثرية، بّثوها 

يف اأ�سرطة واأقرا�س مدجمة، حتى على الإنرتنت. 

وفيما ياأتي ن�ستعر�س اأبرز مبادئ احلركة)14(:

)13(  Murtada, Dr Ahmad. «Boko Haram: Its Beginnings, Principles and Activities in Nigeria». April 2012(al-
Qira’at Journal [for African and Islamic Studies], no.12, pp.12-25, trans. SalafiManhaj.com 2013). Retrieved 26 
February 2014
http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_BokoHaram.pdf

)14( اأحمد، مرت�سى، جماعة )بوكو حرام(.. ن�ساأتها ومبادئها واأعمالها يف نيجرييا، جملة قراءات اأفريقية، العدد الثاين ع�سر، ربيع 
الآخر، جمادى الآخرة 1433هـ، اأبريل )ني�سان( - يونيو )حزيران( 2012م، �س20.
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هذه املبادئ واملناهج ا�ستخل�سُتها من اأ�سرطة قيادات احلركة وكتبهم، ولي�ست 
حمررة من ِقبلهم:

1 - اإثبات احلاكمية هلل تعالى وحده، وحرمة الدميقراطية ملعار�ستها الإ�سالم 
جملة وتف�سياًل، وال�سيا�سيون املنتخبون من طريق الدميقراطية كلهم كفار؛ لإميانهم 
بنظام يجري على الطرف النقي�س من الإ�سالم؛ »لأن احلكم بالقانون الو�سعي كفر 
كان احلاكم  ولو  يجوز اخلروج، حتى  »ل  القائلني:  قول  يو�سف  وينقد حممد  بواح«، 
بحديث  وا�ستدل  املرجئة...«،  عقائد  اأن هذا من جملة  �سك  ل  كافرًا جتب طاعته. 
لتقوية راأيه، وهو ما رواه اأبو �سعيد اخلدري )ر�سي اهلل عنه( قال: قام فينا ر�سول 
اهلل خطيبًا، فكان من خطبته اأن قال: »األ اإين اأو�سك اأن اأُدعى فاأجيب، فيليكم عمال 
فتلبثون  طاعة،  اأولئك  وطاعة  يعرفون،  مبا  ويعملون  يعلمون،  ما  يقولون  بعدي،  من 
كذلك دهرًا، ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما ل يعلمون، ويعملون ما ل يعرفون، 
فمن نا�سحهم، واآزرهم، و�سد على اأع�سادهم، فاأولئك قد هلكوا واأهلكوا، خالطوهم 
باأج�سادكم، وزايلوهم باأعمالكم، وا�سهدوا على املح�سن باأنه حم�سن، وعلى امل�سيء 

باأنه م�سيء«)15(.

2 - ويعتقد اأع�ساء احلركة اأنهم »الفرقة الناجية«، وبهذه القناعة يتحركون، 
ودليل ذلك -يف نظرهم- اأنهم ُيحيون روح اجلهاد يف م�سلمي نيجرييا.

3 - حترمي التعّلم يف املدار�س النظامية من البتدائية اإلى اجلامعة، لأ�سباب 
عدة؛ منها)16(:

املدار�س منذ  اأ�ّس�سوا هذه  الذي  وامل�ستعِمرين هم  رين  املن�سِّ امل�سيحيني  اإن   -
البدء لتخدم غايتهم يف تن�سري الأمة امل�سلمة؛ وقد كان نظام التعليم تابعًا لالإ�سالم 
رين، ومل يزل م�ستقيمًا على اجلادة حتى تغّلب امل�ستعِمرون  يف بالدنا قبل جميء املن�سِّ
على جنبات البالد، فكّر�سوا اأنظمتهم على كّل مرافق احلياة، ولأهمية نظام التعليم، 

)15( ذكره ال�سيخ الألباين يف )ال�سل�سلة ال�سحيحة 819/ 1، رقم 457(.

)16( حممد يو�سف اأبو يو�سف امليدغوري: هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا، مكتبة الغرباء، ط2، 1430هـ، �س99-82.
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لرتباطه الوثيق وتاأثريه يف احلياة، قد خططوه، واأفرزوا املناهج، وفق ما يحّول امل�سلم 
رويدًا رويدًا اإلى الكافر، اأو العميل لهم.

- انت�سار الختالط املمزوج بالتربج يف الف�سول والقاعات و�ساحات املدار�س، 
ِة اْلأُوَلى«)17(، واقت�سى  اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ واهلل تعالى يقول: »َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َوَل َترَبَّ

هذا انت�سار الفواح�س والرذائل كالزنا وال�سحاق واللواط.

داروين  نظرية  نحو  للدين،  امل�سادة  والنظريات  والأفكار  املواد  بع�س  تعّلم   -
ن ُتَراٍب  يف تطّور خلق الإن�سان، التي تخالف قول اهلل تعالى: »َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَقُكم مِّ
ُثمَّ اإَِذا اأَنُتم َب�َسٌر َتنَت�ِسُروَن«)18(، واعتقاد بع�سهم وقوف ال�سم�س ودوران الأر�س حول 
ال�سم�س، ونظرية الذرة باأنها ل ميكن خلقها ول اإفناوؤها تخالف قول اهلل تعالى: »ُكلُّ 
اَلِل َواْلإِْكَراِم«)19(، واأن للنطفة روحًا متحركة  َك ُذو اجْلَ َمْن َعَلْيَها َفاٍن، َوَيْبَقى َوْجُه َربِّ
ُثمَّ  يُتُكْم  مُيِ ُثمَّ  َفاأَْحَياُكْم  اأَْمَواتًا  َوُكنُتْم   ِ ِباهللَّ َتْكُفُروَن  »َكْيَف  تعالى:  اهلل  قول  يخالف 
اإلى ال�سماء يف ال�سيف، ثم ينزل يف  ُتْرَجُعوَن«)20(، واأن املطر يعود  اإَِلْيِه  ُثمَّ  ُيْحِييُكْم 
ولي�س من �سنع  اأنه من عند اهلل،  نعتقد  »املطر مثاًل نحن كم�سلمني  يقول:  الربيع، 
اُه  �ْسَكنَّ َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفاأَ ال�سم�س«، تخالف هذه النظرية قول اهلل تعالى: »َواأَنَزْلَنا ِمَن ال�سَّ
َيْجَعُلُه  َبْيَنُه ُثمَّ  ُف  ُيوؤَلِّ َ ُيْزِجي �َسَحابًا ُثمَّ  اأَنَّ اهللَّ َتَر  يِف اْلأَْر�ِس«)21(، وقوله تعالى: »اأَمَلْ 
َماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد...«)22(. ُل ِمَن ال�سَّ ى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه َوُيَنزِّ ُرَكامًا َفرَتَ

غ حممد يو�سف موقفه وموقف حركته مرات عدة من تعّلم العلوم الع�سرية  و�سوَّ
قائاًل: اإن نظام التعليم الغربي يتعار�س مع تعاليم الإ�سالم، والأمثلة على ذلك كثرية، 

كما ل يوؤمن »اأبو يو�سف« باأن الأر�س كروية.

)17( �سورة الأحزاب، الآية 33.

)18( �سورة الروم، الآية 20

)19( �سورة الرحمن، الآيتان26، 27.

)20( �سورة البقرة، الآية 28.

)21( �سورة املوؤمنون، الآية 18،

)22( �سورة النور، الآية 43.
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�سواء يف  الدميقراطية احلالية،  العمل حتت احلكومات  رف�ست احلركة   -  4
الطاعة  جملة  من  ذلك  الديوانية؛ لأن  الوظائف  و�سائر  والأمن،  واجلي�س  ال�سرطة 
ُكُم  َفَتَم�سَّ َظَلُموْا  ِذيَن  الَّ اإَِلى  َتْرَكُنوْا  »َوَل  يقول:  تعالى  واهلل  الكافر،  لنظامها  املطلقة 
هذه  »فمجموع  قال:  الأحاديث  من  جملة  يو�سف  حممد  ذكر  اأن  وبعد  اُر«)23(،  النَّ
الأحاديث يدل دللة قطعية على اأن العمل ل يجوز حتت احلكومة التي ل حتكم بالكتاب 
واجلندية  ال�سرطة  عمل  يجوز  ل  وكذلك  ال�سيطانية،  بالقوانني  حتكم  اإمنا  وال�سّنة، 

حتتها من باب اأولى«)24(.

اإن ممار�سات، وتهديدات جماعة )بوكو حرام( بخطف املزيد، والقيام بعمليات 
وال�سيا�سية  الإعالمية  امل�سادر  الكثري من  نيجرييا وخارجها ت�سفها  اإرهابية داخل 
بـ)الفعل الإجرامي ال�سنيع(، الذي يجب اأن يوقف من ِقَبل الدول الإ�سالمية املوؤثرة 
يف العامل؛ ملا لها من اأفعال ذات تاأثري �سلبي خطر، واأبعاد �سيا�سية ودينية، �ساعدت 

على بناء راأي عام عاملي معاٍد للم�سلمني يف كل مكان.

تتمثل عملية الختطاف وغريها من املمار�سات ال�سالة التي ترتكبها جماعة 
من  اآيات  اجلاهل  زعيمها  واختيار  وامللة،  للدين،  املخالفني  قتل  يف  حرام(  )بوكو 
عن  �سلبية  انطباعات  تكوين  يف  اأ�سهمت  �سريفة  نبوية  واأحاديث  الكرمي،  القراآن 
امل�سلمني،  �سد  امل�سبقة  اخلاطئة  املواقف  وعززت  العامل،  دول  خمتلف  يف  الإ�سالم 
و�سائل  بع�س  من  انتهازية  اإعالمية  حملة  واأطلقت  العامل،  حول  مظاهرات  وحّركت 

الإعالم الغربية �سد كل ما هو م�سلم.

بظهور جماعات متطرفة جاهلة مثل »بوكو حرام« وغريها تدعي اأنها م�سلمة، 
واإباحة  والتعذيب،  واخلطف،  والرتويع،  والقتل،  وال�سرقة،  النهب،  اأعمال  ومتار�س 
هت �سمعة وهوية الدين الإ�سالمي، وتعاليمه ال�سمحة،  الأعرا�س، ودماء الأبرياء. �ُسوِّ
العنيفة  الب�سر، و�ساعدت هذه املمار�سات  والتوحيد، واملحبة بني  وال�سالم، والعدل، 

)23( �سورة هود، الآية 113

)24( حممد يو�سف اأبو يو�سف امليدغوري، هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا، املرجع ال�سابق، �س116.
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على ك�سب العداء �سد امل�سلمني ب�سكل كبري.

من  هو  الغربية،  املفاهيم  حماربة  وادعاوؤها  حرام«  »بوكو  جماعة  تفعله  فما 
ال�سادقون؛ لأنها  وامل�سلمون  الإ�سالم احلقيقي،  التي يترباأ منها  الإن�سانية  اجلرائم 
تغذي روح التطرف، والإرهاب، وُت�سهم يف اإيجاد ذرائع لأعداء الإ�سالم لنعته بدين 

القتل والإرهاب.

اأ�سداء عاملية  ال�سيخ لقي  اآل  ال�سيخ عبدالعزيز  ال�سعودية،  اإن ما ذكره مفتي 
مهمة؛ حني اعترب اأن قيام جماعة )بوكو حرام( النيجريية بخطف اأكرث من )200( 
لهم  ويبنيَّ  حوا  ينا�سَ اأن  يجب  واأنهم  الإ�سالم،  �سورة  لت�سويه  مدبرة  )عملية  فتاة، 
املوقف ال�سيئ واإنكار ذلك(، واأن اجلماعة امل�سلحة التي تريد اإقامة دولة اإ�سالمية يف 
نيجرييا هي فئة �سالة، واأن هذه اجلماعة لي�ست على �سواب وهدى؛ لأن الإ�سالم �سد 
الفتيات املخطوفات ل يجوز وحرام؛ فالزواج  اخلطف والقتل والعدوان، واأن تزويج 

لي�س بيد الغا�سبني)25(.

ظل  في  التنظيمية  حرام«  »بوكو  تحوالت  ثالثًا: 
قياداتها

وقد  الدعوي،  العمل  اأجل  من   1995 عام  ن�ساأتها  بداية  يف  اجلماعة  قامت 
2002؛ لت�سهد  اأن تولى حممد يو�سف قيادتها عام  اإلى  ازدهرت كحركة غري عنيفة 
امل�سلح  اجلهادي  العمل  يو�سف  واأعلن  فكرية،  حتولت  التاريخ  ذلك  منذ  اجلماعة 
للجماعة؛ لتقوم »بوكو حرام« بالعديد من العمليات الإرهابية �سد ال�سرطة واجلي�س، 
مت  اأن  بعد  الأمن،  قوات  اأيدي  على  لل�سرطة  مركز  يف   2009 يف  اغتياله  مت  اأن  اإلى 
يوليو  »بوكو حرام« يف  و�سباب جماعة  الأمن  �سوارع مفتوحة بني  اعتقاله يف معركة 

)متوز( من العام نف�سه.

)25( جماعة »بوكو حرام« ت�سّوه �سماحة الإ�سالم، اأخبار اليوم اجلزائرية، الأحد، 18 مايو )اأيار( 2014، على الرابط التايل:
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200238/106417-2014-05-18-170444
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بعد وفاة يو�سف وما تبعها من قتل جماعي واعتقال عدد كبري من اأع�ساء هذه 
اجتاهني:  يف  اإ�سرتاتيجيتها  ر�سم  واأعادت  نف�سها  على  اجلماعة  انكفاأت  اجلماعة، 
الأول: باعتمادها زعيمًا روحّيًا جديدًا لها هو حممد اأبو بكر بن حممد ال�سكوي، الذي 
ُيتهم بالت�سدد، واملعروف اخت�سارًا بـ»اأبي بكر �سيخو«)26(، وقد كان نائبًا ملحمد يو�سف 

كما كان من�سويًا يف ال�سابق حتت جماعة »دار التوحيد«.

الثاين: باإعادة ر�سم تكتيكاتها، التي كانت تعتمد على اإتقان عمليات الكّر والفّر 
العبوات  ت�سمل و�سع  اأخرى جديدة وعنيفة ومرنة  لها تكتيكات  فاأ�سافت  التقليدية، 
التفجريات  ناهيك عن  النار من مركبات م�سرعة،  اإطالق  النا�سفة، والغتيال عرب 

النتحارية.

الذي  القاعدة،  لتنظيم  والطاعة  الولء  فرو�س  �سيخو  قدم   2010 العام  ويف 
اأبدى بدوره ا�ستعداده لتقدمي الدعم الالزم للجماعة يف نيجرييا، خ�سو�سًا يف جمال 
اأو امل�ساعدة اللوج�ستية، لتعود »بوكو حرام« بعد توقفها عام 2009،  تدريب ال�سباب 
ونيجرييا  احلني  ذلك  ومنذ  الغتيالت،  من  ب�سل�سلة   2010 عام  جمددًا  بالظهور 

ت�سهد با�ستمرار تفجريات وعمليات انتحارية.

فاأعلن يف  �سيطانيًا،  ا�ستثمارًا  الع�سكرية  الأ�سلحة  »�سيخو« خربته يف  ا�ستثمر 
2010 اأن جماعته تريد تطبيق ال�سريعة ولو بقوة ال�سالح؛ لتنتهج اجلماعة منذ ذلك 
احلني العمليات النتحارية والعبوات النا�سفة التي ت�سبه تلك التي ت�ستخدمها القاعدة 

يف بالد املغرب الإ�سالمي.

الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  �سرتاتفور  مركز  ن�سره  تقرير  اأكده  الذي  الأمر 
املحدود،  امل�ستوى  التهديد ذي  توا�سل   ،»2012 الأمريكي، وحمل عنوان »اجلهاد يف 
ور�سد التقرير التطور النوعي يف م�ستوى العمليات وم�ستوى املجاهدين النيجرييني، 

)26( Jean-Baptiste Naudet : NIGERIA. Qui est le chef de BokoHaram, qui a enlevé les lycéennes, Le nouvelle 
Observateur du 17-05-2014, in:
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140514.OBS7088/nigeria-qui-est-le-chef-de-boko-haram-qui-a-en-
leve-les-lyceennes.html
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وتطور اأنواع الأ�سلحة واحلركات التكتيكية لعنا�سر »بوكو حرام«، موؤكدًا اأّن عنا�سر 
اجلماعة تلقت تدريبات من تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي، لتو�سيع ح�سورها 

يف نيجرييا و�سرب عدد اأكرب من املدن.

نا�سونال  »ذي  جملة  ن�سرته  حتليل  يف  اأورتيز،  زميينا  ال�سحيفة  الكاتبة  ترى 
م�سوؤوليتها عن عملية  اأعلنت  التي  اأن اجلماعة  الإنرتنت،  اإنرت�ست« يف موقعها على 
اإن  وتقول:  راأ�سه.  قطع  اأو  قتله  يتعذر  وح�س  حرام(  )بوكو  اجلماعي  الختطاف 
احلكومة النيجريية تعاين الأمّرْين؛ فاحلكومة معززة مبيزانية اأمنية ت�سل اإلى �ستة 
وهذا  وعنفًا.  �سرا�سة  اأكرث  بطريقة  قواه  ا�ستجمع  والوح�س  اأمريكي،  دولر  مليارات 
الوح�س اخلفي -على حد و�سفها- يقوم اأي�سًا بعمليات اإرهابية يف جنح الليل البهيم.

وبح�سب زميينا اأورتيز، فاإن هذه الأزمة النيجريية مرعبة وميوؤو�س منها، لكنها 
قتل زعماء اجلماعات  اأن  ل�سنوات من  العلماء  ما حذر  كليًا. فكثريًا  لي�ست مفاجئة 
الإرهابية لن ي�سع حدًا للتهديد الذي متثله تلك اجلماعات. وحقيقة الأمر اأن بوكو 
حرام حتولت اإلى ما هي عليه الآن من �سكل بربري، بعد اأن قامت احلكومة النيجريية 
مبا بدا اأنها عملية الغتيال الناجحة لرئي�سها الأ�سبق، حممد يو�سف عام 2009 )27(.

يف �سكلها ال�سابق، كانت جماعة بوكو حرام تنذر باخلطر، حيث عكفت على 
ومدر�سة.  م�سجدًا  يت�سمن  الأطراف  مرتامي  اإ�سالمي  مركز  يف  اجلهاديني  تدريب 
ال�سرطة  وبعدها، ان�سب تركيز اجلماعة يف الأغلب على �سن هجمات على خمافر 
لل�سرور حدود، واجلماعة حتت قيادتها  املن�ساآت احلكومية. ومع ذلك،  وغريها من 
احلالية تدنت اإلى اأعمال اأخرى كاختطاف فتيات املدار�س، وا�ستعبادهن واغت�سابهن. 
والواقع اأن انعدام الحرتام والإن�سانية، وهدم ما بناه الآخرون بت�سحياتهم واآمالهم 

فعل متعمد ب�سكل َمَر�سّي، براأي اأورتيز . 

)27( Ximena Ortiz : Welcome to Nigeria›s Nightmare,Boko Haram: The beast that can›t be killed, The National 
Interest, May 8, 2014, in:
http://nationalinterest.org/feature/welcome-nigerias-nightmare-10394
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املبادئ  ي�سوه  الذي  الإرهابية  اجلماعات  من  اجلديد  اجليل  اأن  واأو�سحت 
اإلى ال�سلطة الدينية. فحركة بوكو حرام متطرفة يف هذا  اأي�سًا  الإ�سالمية ل يلتفت 
ال�ساأن، حيث قامت بت�سفية عدد من العلماء الإ�سالميني. يف فرباير )�سباط( 2014، 
اأعلن  اأبو بكر �سيخو، زعيم احلركة، عن م�سوؤوليته عن قتل ال�سيخ اآدم األباين، وقتلت 
احلركة الإرهابية اأي�سًا زوجة ال�سيخ وطفله يف الهجوم الذي �سنته عليه. والواقع اأن 

الزوجة والطفل ُقِتال قبل ال�سيخ.

واأكدت اأورتيز �سرورة اأن تفكر احلكومة النيجريية يف الوقت احلايل ملّيًا يف 
قد  الي�سرية.  باملهمة  لي�ست  وهي  خمتطفيهن،  اأيدي  من  الطالبات  تخلي�س  كيفية 
اأف�سل  مثاًل،  يعملن يف احلقول  الأخرى، وهن  تلو  الواحدة  املختطفات،  اإنقاذ  يكون 
ال�سيناريوات ال�سيئة على الإطالق، م�سرية اإلى اأهمية اأن ميار�س النيجرييون والعامل 

اأجمع �سغوطًا متوا�سلة، مع اإعطاء احلكومة الفر�سة للت�سرف بذكاء.

وترى اأورتيز اأنه يتعني على احلكومة النيجريية اأن ت�سع ن�سب عينيها الغاية 
على  ال�سهل  من  يكون  »فلن  ل�سعبها.  حمددة  معايري  و�سع  يف  املمثلة  الأجل،  طويلة 
يف  املمثلة  الت�سحية  النيجرييون  حتمل  واإذا  الإرهابي.  الوح�س  تقهر  اأن  نيجرييا 

مواجهته، فال بد اأن يكون لديهم حلم ي�سعون لتحقيقه على اأر�س الواقع«.

رابعًا: أسباب تنامي وتمدد جماعة »بوكو حرام«

هناك عوامل عدة اأدت اإلى تنامي جماعة »بوكو حرام« وزيادة ن�ساطها، منها:

ت�ستخدم . 1 والتي  نيجرييا،  يف  املتعاقبة  واملدنية  الع�سكرية  احلكومات  �سيا�سات 
»بوكو  جماعة  خ�سو�سًا  لها،  املناوئة  ال�سيا�سية  احلركات  جتاه  املفرط  العنف 
ال�سباب،  اأو�ساط  يف  الأن�سار  من  العديد  تك�سب  اأن  ا�ستطاعت  التي  حرام« 
الب�سعة  القتل  ب�سبب عمليات  امل�سلمني  بع�س  تعاطف  تك�سب  اأن  ا�ستطاعت  كما 
واخلارجة على القانون، التي ارتكبتها ال�سرطة النيجريية يف حق اأع�ساء جماعة 
العون  يد  وتقدمي  اجلماعة،  جتاه  التعاطف  من  نوعًا  خلق  مما  حرام«؛  »بوكو 
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وامل�ساندة لها.

تت�سكل . 2 حيث  حرام«؛  »بوكو  جماعة  تنامي  يف  كبريًا  دورًا  العرقي  البعد  لعب 
نيجرييا من قبيلتني كربيني، هما »الهاو�سا« يف �سمال البالد، واأغلبهم م�سلمون، 
اأفرادها م�سيحيون، وكثريًا ما حتدث ا�ستباكات دينية  وقبيلة »الإيبو«، وغالبية 

وعرقية بني القبيلتني.

قدمت جماعة »بوكو حرام« نف�سها كمدافع عن الإ�سالم وامل�سلمني �سد امل�سيحيني؛ . 3
مما اأعطاها نوعًا من التعاطف من ب�سطاء امل�سلمني جتاه اجلماعة.

تردي الو�سع القت�سادي، وانت�سار البطالة والف�ساد املوجود يف النخبة ال�سيا�سية؛ . 4
ومما زاد الأمر �سوءًا ا�ستخدام بع�س ال�سيا�سيني النق�سامات العرقية والطائفية 
من اأجل الو�سول لل�سلطة، وذلك من طريق اإثارة ال�سطرابات العرقية والدينية، 
مما يعطي الفر�سة للتيارات الدينية املتطرفة كي تن�سط بقوة، على اأ�سا�س اأنها 

تدافع عن دينها وعقيدتها.)28(

اأجل  ُتعترب م�سدر قوتها، من  التي  تعتمد احلركة على جمموعة من الركائز 
حتقيق اأهدافها، تتمثل يف:

 اأعداد كبرية من الأتباع: ُتعترب املوارد الب�سرية من اأهم م�سادر قوة اجلماعة، . 1
امل�سلمني،  الفقراء من  اأبناء  التجنيد على  اأ�سا�سية يف عملية  تعتمد ب�سفة  التي 
احلدود  اإلى  ب�سهولة  يعربون  الذين  املجاورة،  الدول  من  اأو  نيجرييا  من  �سواء 
النيجريية، حيث يرون اأن اجلماعة »تدافع عن الإ�سالم«، كما اأنها حر�ست على 
تاأ�سي�س نظام للتكافل الجتماعي والقت�سادي لأفرادها، مما يعني اأنها حتولت 

بالن�سبة لهم اإلى و�سيلة هامة لتح�سني الظروف القت�سادية ال�سيئة.

)28( A study of the International Center for Counter-Terrorism analyzes the drivers of public support to five 
reasons: emergence and emancipation for northern Nigeria, political interests and elite exploitation, poverty and 
under-development, the religion as opium for the masses, and transnational drivers like foreign fighters and fire-
arms,  Nigeria’s Troubled North: Interrogating the Drivers of Public Support for Boko Haram, AkinolaEjodame-
Olojo, ICCT Research Paper, International Centre for Counter-Terrorism, The Hague, 2013-10.in:
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Olojo-Nigerias-Troubled-North-October-2013.pdf
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اأن اجلماعة متتلك م�سادر متويل متعددة، تعتمد . 2 متويل متعدد امل�سادر: يبدو 
عليها يف تو�سيع نفوذها، وممار�سة ن�ساطها، حيث حت�سل على هذا التمويل من 
العامة،  ال�سخ�سيات  اختطاف  راأ�سها  وعلى  بها  تقوم  التي  الإجرامية  الأن�سطة 
وت�سري بع�س التقديرات اإلى اأنها حت�سل على مليون دولر كـ»فدية« مقابل اإطالق 
الأغنياء  بع�س  يقدمها  التي  التربعات  اإلى جانب  وذلك  واحد،  �سراح خمتطف 
الذين يوؤمنون باأفكارها، اإ�سافة اإلى امل�ساهمات املالية لبع�س ال�سيا�سيني الذين 

يحققون مكا�سب، ب�سورة اأو باأخرى، من وراء ت�ساعد ن�ساطها.

عالقات قوية مع تنظيمات متطرفة اأخرى: جنحت »بوكو حرام« يف تاأ�سي�س �سبكة . 3
»�سباب  حركة  مثل  املنطقة،  يف  اجلهادية  التنظيمات  بع�س  مع  قوية  عالقات 
املجاهدين« ال�سومالية، وتنظيم »القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي«، من خالل 
اإر�سال عدد من مقاتليها من اأجل التدريب وتبادل اخلربات، وكذلك امل�ساركة يف 

القتال يف بع�س مناطق ال�سراع املنت�سرة يف املنطقة)29(.

ت�ستك�سف درا�سة الباحث يف جامعة كمربيدج اآدم حجازي، املن�سورة يف العدد 
العنيفة  الدينية  احلركة  ودينامية  اأ�سول  اأفريكان«،  »بوليتيك  جملة  من   )130(
املناه�سة للموؤ�س�سة ال�سيا�سية والدينية النيجريية »بوكو حرام«، ا�ستنادًا اإلى حتاليل 
تبنّي عوامل التجنيد وتكوين حركة تغلب عليها النزعة الدينية على النزعة العرقية. 
ي�سري الكاتب، على الرغم من ذلك، اإلى كون بوكو حرام تزدهر يف املقام الأول ب�سبب 
خيبة الأمل القت�سادية وال�سيا�سية، وت�ستفيد على وجه اخل�سو�س من ريبة ال�سكان 
القوية جتاه الدولة. ووفقًا لالأ�ستاذ اجلامعي، لن ت�سهم احلملة احلالية �سد التمرد، 
كما  ال�ساأن.  بهذا  الأمور  تهدئة  يف  القانون،  به  ي�سمح  ما  يتجاوز  بعنف  تت�سم  التي 
ي�ستعر�س هذا املقال العواقب الإقليمية لن�ساط هذه الطائفة، من تزايد انعدام الأمن 

اإلى التهريب مرورًا بت�سريد ال�سكان)30(.

)29( اأهداف، خفية: ملاذا ت�سعى »بوكو حرام« اإلى تو�سيع نفوذها؟ املركز الإقليمي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية، 2014/12/01، على الرابط 
املخت�سر التايل: 

http://goo.gl/Q5cwhg

)30( Adam Higazi: «Les origines et la transformation de l’insurrection de BokoHaram dans le Nord du Nigeria», 
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الأمن  للحفاظ على  الأهمية  بالغة  للحدود عملية  الفاعلة  الإدارة  تعترب  حيث 
القومي. وهذا هو ال�سبب يف اأن �سبن�سر ذهب اإلى اأن »احلدود متثل خط الدفاع الأول 
�سد الإرهاب، ومتثل خط الدفاع الأخري لتكامل اأرا�سي الدولة«. وتاأكيدًا لذلك، فاإن 
مترد بوكو حرام يف �سمال نيجرييا )خا�سة منطقة ال�سمال ال�سرقي( ت�ساعد ب�سبب 
طبيعة حدود نيجرييا القابلة لالخرتاق واملمتدة مل�سافات طويلة مع كل من الكامريون 
)بطول 1690 كم( يف ال�سرق، والنيجر )1497 كم( يف ال�سمال، وبنني )773 كم( يف 
الغرب، وت�ساد )87 كم( يف ال�سمال ال�سرقي. ومعظم هذه املناطق احلدودية اإما ذات 
طبيعة جبلية اأو متر عرب الغابات. وبغ�س النظر عن طبيعتها اجلغرافية، فاإن ال�سمة 

امل�سرتكة حلدود نيجرييا تتمثل يف م�ساميتها وقابليتها لالخرتاق.)31(

التق�سيم  طريقة  اإلى  لالخرتاق  نيجرييا  حدود  قابلية  يف  ال�سبب  ويعود 
ال�ستعماري للقارة الأفريقية، واإلى طبيعة اإدارتها من جانب دول ما بعد ال�ستعمار. 
حيث كان الهدف الأ�سلي للم�ستعمرين من تفتيت اأفريقيا ل يتمثل يف ر�سم احلدود 
�سيا�سية  مبحفزات  مدفوع  نفوذ  جمال  تكوين  يف  يتمثل  كان  ولكنه  ذاتها،  حد  يف 
اإن هذه احلدود املر�سومة من خالل دوائر العر�س وخطوط الطول  اإذ  واقت�سادية؛ 
وثقافية  وف�سلت جمتمعات عرقية  ق�سمت  الهند�سية  امل�ستقيمة  والدوائر واخلطوط 
عديدة. ونتيجة لذلك، جتد معظم احلكومات الأفريقية �سعوبة بالغة يف اإدارة احلدود 

الدولية التي �سقت عرب املجتمعات الثقافية والعرقية املختلفة.

وبينما ترتبط م�سكلة احلدود يف نيجرييا بتاريخها ال�ستعماري، فاإن قابليتها 
بطريقة  احلدود  هذه  اإدارة  يف  املتعاقبة  احلكومات  ف�سل  ب�سبب  تفاقمت  لالخرتاق 
�سليمة. وكما ذكر اأوكومو، »فاإن التدهور الأمني املتزايد على احلدود الأفريقية يرجع 
لهذه  امل�ستعمرين  ر�سم  كيفية  اإلى  اأقل  بدرجة  ويرجع  اإدارتها،  طريقة  اإلى  اأ�سا�سًا 
احلدود«. ويف هذا املجال، فاإن احلدود النيجريية م�سهورة ب�سعف ح�سور م�سوؤويل 

Politique Africaine, no. 130, Juin 2013.

)31( فريدوم، �سي اأونوها، بوكو حرام وتهريب ال�سالح عرب احلدود النيجريية القابلة لالخرتاق، مركز اجلزيرة للدرا�سات، الأربعاء 25 
�سبتمرب )اأيلول( 2013، على الرابط التايل:

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/09/2013925825452238.htm
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الأمن وفر�س القانون)32(.

قلة  من  املنت�سرون عرب هذه احلدود  واحلرا�سة  الأمن  امل�سوؤولون عن  ويعاين 
عددهم، و�سوء التدريب، والعمل مبعدات واأ�سلحة جتاوزها الزمن ومل تعد منا�سبة، 
تعر�ست معظم  �سبق،  ما  والأجور. وعالوة على  الرواتب  يعانون من �سعف  واأحيانًا 
التجمعات الب�سرية الواقعة عرب احلدود لالإهمال من جانب احلكومات عرب فرتات 
طويلة �سابقة، مما زاد من �سعوبة املهمة امللقاة على عاتق احلكومة من اأجل احلد من 

الأن�سطة غري امل�سروعة عرب احلدود.

اأبا مورو، باأن هناك اأكرث من )1499(  واأخريًا، �سرح وزير داخلية نيجرييا، 
طريقًا غري ر�سمي )غري قانوين( و)84( طريقًا ر�سميًا )قانونيًا( ميكن من خاللها 
ال�سديدة  امل�سامية  الهائل حالة  العدد  ويعك�س هذا  النيجريية.  الأرا�سي  اإلى  الولوج 

لهذه احلدود التي ت�سمح بتهريب الأ�سلحة عرب احلدود.

املثال، هناك حوايل )25( طريقًا غري قانوين  اأداماوا على �سبيل  ففي ولية 
امل�سامية  هذه  واملهربون  الإرهابيون  وينتهز  املجاورة.  الدول  من  نيجرييا  لدخول 
لتهريب الأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة اإلى نيجرييا. ونتيجة لذلك، ت�سري التقارير اإلى 
70% من حوايل )8( ماليني قطعة �سالح مهربة يف  اأكرث من  اأن نيجرييا ا�ستقبلت 
غرب اأفريقيا. ويت�سح انت�سار هذه الأ�سلحة يف نيجرييا من حجم امل�سبوطات املتقطعة 
من خمتلف اأنواع وعيارات الأ�سلحة التي تقع حتت اأيدي قوات الأمن وم�سوؤويل �سبط 
اجلرمية  �ساحات  يف  انت�سارها  تكرار  من  اأي�سًا  تهريبها  حجم  يت�سح  كما  احلدود. 
وال�سراع، وم�ستوى اخل�سائر الب�سرية والدمار املادي امل�سجل يف اأعقاب ا�ستخدامها 

يف البالد)33(.

)32( املرجع ال�سابق.

)33( املرجع نف�سه.



بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح 

المسبــار254

خامسًا: المصادر التمويلية ألنشطة الجماعة

ترجع و�سائل متويل اجلماعة اإلى م�سادر عدة، اأبرزها اأربعة، هي: دفع ر�سوم 
الع�سوية من قبل الأع�ساء، والتربعات من ال�سيا�سيني وامل�سوؤولني احلكوميني، والدعم 
املايل من املجموعات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة، هذا ف�ساًل عن اجلرمية 
املنظمة، وخ�سو�سًا ال�سطو على البنوك. ووفقًا لتقارير ودرا�سات بحثية، ومع ت�سديد 
وكالت الأمن اخلناق على م�سادر متويلها، فمن املمكن اأن تتحول هذه اجلماعة اإلى 
الأن�سطة الإجرامية الأخرى، مثل الختطاف والجتار باملخدرات والأ�سلحة اخلفيفة، 

وتقدمي احلماية لل�سبكات الإجرامية جلمع الأموال)34(.

بنى عدد من املحّللني على تلك الأخبار ال�سابقة -وغريها، مما جتّمع لديهم- 
اأن  اآخرون  راأى  بينما  للحركة؛  الأول  واملمّول  الأ�سا�س  املورد  هو  القاعدة  تنظيم  اأن 
بع�س رجال الدولة النيجريية لهم َدْخل حتى النخاع يف ا�ستثارة حممد يو�سف �سد 

احلكومة، وميّولون كل ن�ساطاته)35(.

ويقول اآخرون: اإن هناك بع�س الأثرياء، قد تكونت العالقة الوثيقة بينهم منذ 
انتماء »اأبي يو�سف« اإلى جماعة اأهل ال�سّنة واجلماعة يف الت�سعينيات، فهوؤلء الرجال 

هم الذين يتكفلون براأ�س مال احلركة.

هذه التكهنات من الأمور التي حتتاج اإلى م�ستند قوي. نعم، للباحثني اأن ي�ساألوا 
َمْن ميّول حممد يو�سف يف حياته؟ اإذ اإنه مل يرث هذه الأموال، ولي�س ببائع عقارات، 
ومل ي�ستهر بالتجارة، ول كان موظفًا -يف اأبعد الفرتا�سات-! واإمنا �سرف هّمه اإلى 
الدعوة، بيد اأنه دافع عن نف�سه باأن له اإخوة يقومون با�ستثمار اأمواله، ويفلحون اأر�سًا 
م�ستوى  فوق  بحاجات  قيامه  من  حتققوا  ملّا  النا�س،  يقنع  مل  ذلك  ومع  كبرية،  لهم 

دخله، الأمر الذي يدل على اأن حتت الدخان تتاأجج النريان!

)34( Magali Judith : Qui se cache derrière BokoHaram ?, Le Monde du 13 Mai 2014.

)35( اأحمد مرت�سى، جماعة )بوكو حرام(.. ن�ساأتها... املرجع ال�سابق، �س22.
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لة التي مّتد حممد يو�سف حتى يذبح  النا�س: ما امل�سادر املموِّ لذلك يت�ساءل 
اأخرى ل ميكن  اأ�سياء  ويفعل  اأ�سبوع،  كّل  واأبقارًا  �سياهًا  املركز  ال�ساكنني يف  لتابعيه 
خفية  جهة  هناك  تكن  مل  اإن  املحللني-  بع�س  يرى  -كما  بها  يقوم  اأن  عادي  لرجل 
متّوله؟! هذه ت�ساوؤلت يرددها ال�سحافيون واملتابعون لن�ساط احلركة! و�سّرح الرئي�س 
جوناثان بوجود عنا�سر احلركة يف حكومته، لكنه مل يذكر التفا�سيل، ل هو ول اأحد 

الوزراء اأو اأع�ساء احلكومة!

�سحيح اأن بع�س اأع�ساء احلركة من الوليات املختلفة قد باعوا ممتلكاتهم من 
البيوت وُحلي الن�ساء ا�ستعدادًا للجهاد، وذلك يف بداية الأمر، وجمع نا�سطو احلركة 
من التجار ما يرونه منا�سرة لها، ومل تخرج هذه امل�ساألة حلّد الآن من الغمو�س؛ اإذ 

احلركة ا�ستمرت يف ن�ساطاتها من غري اأن تعوزها النفقة.

جماعة »بوكو حرام«: االأحداث الدموية

يف جميع اأنحاء العامل، مل يعد ينظر اإلى وجود اجلماعات الإرهابية وع�سابات 
اجلرمية املنظمة على اأنه ظاهرة جديدة، كما اأن ارتباط هذه اجلماعات والع�سابات 
اأفريقيا  يف  الأخرية  الآونة  يف  تف�سيهما  اأن  غري  معروفًا،  اأمرًا  غدا  بينية  بعالقات 
اأو  الوطني  ال�سعيد  �سواء على  متزايد  قلق  اأ�سبح ميثل م�سدر  وت�سابك عالقاتهما 

الإقليمي اأو الدويل.

التهديد الإرهابي لالأمن وال�ستقرار والتنمية لي�س جديدًا على اأفريقيا ب�سكل 
يف   2001 )اأيلول(  �سبتمرب   11 هجمات  بعد  �سنوات  ب�سع  م�ست  ذلك،  ومع  عام. 
الإرهاب  مواجهة  يف  اأفريقيا  غرب  ه�سا�سة  م�ساألة  تتبواأ  اأن  قبل  املتحدة  الوليات 

املحلي والعابر للحدود مكانًا مركزيًا يف النقا�سات ال�سيا�سية والأكادميية)36(.

لهذه  املتنامية  لله�سا�سة  اجلماعي  النكران  من  نوع  اأفريقيا  غرب  دول  �ساد 

)36( فريدوم، �سي اأونوها، وجريالد، اإي اإزرمي احلنا�سي، غرب اأفريقيا: الإرهاب واجلرائم املنظمة العابرة للحدود )اجلزء الأول(، مركز 
اجلزيرة للدرا�سات، اخلمي�س 25 يوليو )متوز( 2013، على الرابط التايل:

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/201372483419596750.htm
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املنطقة اأمام حتدي الإرهاب املحلي والعابر للحدود. واعتبارًا من عام 2006، على 
غرب  يف  ماثلة  حقيقة  الإرهاب  كان  اإذا  ما  حول  يرتكز  النقا�س  ظل  املثال،  �سبيل 
اأفريقيا، اأو تهديدًا متفاقمًا اأو متخياًل)37(. وبعد �سنوات قليلة من ذلك تغري الو�سع 
التي  اجلماعات  وتعدد  الإرهابية،  الهجمات  عدد  تزايد  اأن  والواقع  كبري.  ب�سكل 
تنفذها يف غرب اأفريقيا وال�سالت والعالقات املتنامية بني هذه اجلماعات، حولت 
تهديد الإرهاب من ظاهرة يف طور الت�سور اأو التربعم اإلى حتدٍّ اأمني حقيقي يف غرب 

اأفريقيا.

ول �سك اأن اجلراأة املتزايدة حلركة بوكو حرام النيجريية هي اأحد التطورات 
العديدة التي جعلت من غرب اأفريقيا منطقة قلق متزايد من الإرهاب، وقد لفتت هذه 
احلركة انتباه العامل لها يف اأعقاب متردها على احلكومة النيجريية يف يوليو )متوز( 
الأمن  -اأ�سا�سًا-  ت�ستهدف  التي  هجماتهم  من  حرام  بوكو  اأع�ساء  و�سّعد   ،2009
واملوظفني املكلفني بتنفيذ القانون. كما ا�ستهدفت املدنيني والبنية التحتية والزعماء 
وامل�ست�سفيات  العامة  واملدار�س  والأ�سواق  العبادة  ومراكز  وال�سيا�سيني  الدينيني 
وموؤ�س�سات التعليم العايل ومقرات املوؤ�س�سات الإعالمية واأهدافًا مدنية اأخرى. وقد 
اإلى  تطورت تكتيكاتها من مواجهات مفتوحة �سيئة التخطيط مع قوات اأمن الدولة، 
ال�ستخدام املتزايد للعبوات النا�سفة والغتيالت امل�ستهدفة، والكمائن، واإطالق النار 

من ال�سيارات امل�سرعة والتفجريات النتحارية.

وت�سري التقديرات اإلى اأنه يف ما بني يونيو )حزيران( 2011 واأبريل )ني�سان( 
2013 �سنت هذه احلركة ما ل يقل عن 30 هجومًا انتحاريًا يف �سمال نيجرييا، كان 
اأغلبها يف ولية بورنو. وت�سري التقديرات اإلى اأن هجمات بوكو حرام اأدت اإلى مقتل 
اأكرث من �ستة اآلف �سخ�س منذ 2009، مبا يف ذلك الوفيات الناجمة عن تدخل قوات 
الأمن. ومّثل تفجري مقر الأمم املتحدة يف اأبوجا الذي اأ�سفر عن مقتل )23( �سخ�سًا 
يف 26 اأغ�سط�س )اآب(  2011، دلياًل دامغًا على اأن اجلماعة ت�سعى اإلى تدويل اأعمالها 

)37(  Obi, C.(2006) «Terrorism in West Africa: Real, Emerging or Imagined Threats», Africa Security Review, 
15(3):87-101.
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الإرهابية)38(.

لفهم عملية الختطاف، علينا النظر يف تاريخ هذه اجلماعة الإرهابية، وطريقة 
ت�سّكلها، وتطوّر اأيديولوجيتها.

ماتيو  الإرهاب  �سوؤون  يف  املخت�س  الفرن�سي،  الباحث  ي�سري  ال�سدد،  هذا  يف 
 )The Conversation( ن�سره موقع غيدار )Mathieu Guidère(، يف حتليل 
لتبنيها حملة طويلة من التفجريات والقتل  اأن بوكو حرام اكت�سبت �سمعة �سيئة  اإلى 
اأنحاء نيجرييا، بالتن�سيق مع اجلماعات الإ�سالمية يف كثري من  اجلماعي يف جميع 

الأحيان)39(.

عقب اأحداث 11 �سبتمرب )اأيلول( 2001، قام رجل يبلغ من العمر )30( عامًا 
ُيدعى حممد يو�سف بتاأ�سي�س جماعة وعظ ديني جديدة يف مايدوغوري، عا�سمة ولية 
بورنو النيجريية، واأطلق عليها ا�سمًا عربّيًا هو »جماعة اأهل ال�سنة للدعوة واجلهاد«، 
وباتت هذه اجلماعة ُتعرف على نطاق وا�سع باللغة الهو�سية با�سم »بوكو حرام« مبعنى 

»التعليم الغربي حرام«.)40(

)38( فريدوم، �سي اأونوها، وجريالد، اإي اإزرمي احلنا�سي، غرب اأفريقيا... املرجع ال�سابق.

)39( Mathieu Guidère :Boko Haram - the terror group that kidnapped 200 school girls, The conversation,25 
April 2014, in:
http://theconversation.com/boko-haram-the-terror-group-that-kidnapped-200-schoolgirls-25931

)40( Newman, Paul (2013). «The Etymology of Hausa boko» .RéseauMéga-TchadNetwork.2014-04-27. In: 
http://www.megatchad.net/publications/Newman-2013-Etymology-of-Hausa-boko.pdf



بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح 

المسبــار258

 ،2003 الأول(  )كانون  دي�سمرب   24 اإلى  تعود  للجماعة  املمنهج  العنف  بداية 
ولية  يف  وكناما  وجيام  مدن  يف  العامة  واملباين  ال�سرطة  مراكز  هاجمت  عندما 
اأ�س�ست قاعدة يف قرية كناما �سمال ولية يوبي اأطلقت عليها ا�سم  يوبي، ويف 2004 
»اأفغان�ستان«، ويف 21 �سبتمرب )اأيلول( 2004 هاجم اأع�ساوؤها حمطات ال�سرطة يف 
باماوغورزا بولية بورنو؛ مما اأ�سفر عن مقتل عدد من رجال ال�سرطة و�سرقة كميات 
كّر  تنفيذ عمليات  وا�ستمرت خالل فرتات متقطعة يف  والذخائر، هذا  الأ�سلحة  من 
يوليو  اإلى حلول  ويوبي  بورنو  وليتي  اأجزاء من  اأمنية يف  مواقع  فيها  ا�ستهدفت  وفّر 

)متوز( 2009 عندما اأثارت اأعمال �سغب وا�سعة �سد احلكومة النيجريية.

ال�سمالية  الوليات  عرب   ،2009 )متوز(  يوليو   30 اإلى   26 من  القتال  ا�ستمر 
�سخ�س   )1000( من  اأكرث  ولقي  ويوبي.  كات�سينا،  كانو،  بورنو،  بوت�سي،  اخلم�س: 
م�سرعهم معظمهم من اأع�ساء اجلماعة، كما اأُلقي القب�س على مئات من اأع�سائها 

واحتجزوا للمثول اأمام املحاكم النيجريية.)41(

)41( »ات�ساع نطاق هجمات املت�سددين الإ�سالميني يف نيجرييا«، بي بي �سي العربية، 2007. على الرابط التايل:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/07/090727_af_nigeria_clashes_tc2.shtml
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انتهت هذه الثورة عندما مت القب�س على زعيم احلركة حممد يو�سف، من ِقبل 
اجلي�س و�ُسّلم اإلى ال�سرطة، وقد متت ت�سفية يو�سف ج�سديًا خارج نطاق الق�ساء وهو 
قيد الحتجاز لدى ال�سرطة، لكن م�سوؤويل ال�سرطة يّدعون اأنه ُقِتل عندما كان يحاول 

الفرار.

ومنذ ثورة يوليو )متوز( 2009، تطورت »بوكو حرام« من جمموعة ت�سن هجمات 
اإلى جمموعة  الدولة  اأمن  التخطيط تدخل فيها يف مواجهة مفتوحة مع قوات  �سيئة 
والغتيالت  الع�سابات  وحرب  النا�سفة،  العبوات  متزايد-  نحو  -على  ت�ستخدم 

امل�ستهدفة، والتفجريات النتحارية يف حملتها العنيفة.)42(

وركزت هجماتها ب�سكل كبري على قوات اأمن الدولة »ال�سرطة واجلنود، والدفاع 
املدين، وحرا�س ال�سجون، وغريها«، والكنائ�س، وبدرجة اأقل على امل�ساجد، ومقرات 
و�سائل الإعالم والزعماء الدينيني وال�سيا�سيني، واملدنيني الذين يعتربونهم »اأعداء«، 
وح�سب تقدير متحفظ فاإن اأكرث من )3000( �سخ�س ُقتلوا على اأيدي هذه اجلماعة 
2009، ويوّلد توزيعها من حني لآخر لعدد من النتحاريني يف البالد اأكرب  منذ عام 

باعث على القلق يف نيجرييا.

حرام«  »بوكو  قيادة  )�سيخو(  �سيكاو  تولى  اأن  وبعد   2010 )متوز(  يوليو  يف 
اأ�سدر  هدد مبهاجمة امل�سالح الغربية يف نيجرييا، ويف وقت لحق من ذلك ال�سهر 
�سيكاو بيانًا ثانيًا يعرب فيه عن الت�سامن مع تنظيم القاعدة، وقام بتهديد الوليات 

املتحدة... لقد منت القدرات الت�سغيلية لـ»بوكو حرام« حتت قيادة �سيكاو.

يف  مرجتل  متفجر  جهاز  اأول  املجموعة  فجرت   2011 )حزيران(  يونيو  يف 
�سيارة مفخخة، وا�ستخدمت ب�سكل متزايد الأجهزة املتفجرة املرجتلة يف الهجمات 
�سد الأهداف ال�سهلة...)43(. كان هجوم »بوكو حرام« يوم 26 اأغ�سط�س )اآب( 2011 

)42( Deadly Nigeria clashes spread,Aljazeeranet,le 27/07/2009
http://www.aljazeera.com/news/africa/2009/07/2009727134953755877.html

)43( Joe Brock :Nigerian Islamist sect claims bomb attack: paper, Reuters Africa 17 Juin 2011, in:
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE75G0BF20110617?sp=true
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قاتلة  عملية  اأول  هي  نيجرييا  اأبوجا  يف  املتحدة  الأمم  مقر  على  مفخخة  ب�سيارة 
 )80( وجرح  الأقل  على  �سخ�سًا   )23( قتل  ومت  الغربية،  امل�سالح  �سد  للمجموعة 
�سخ�سًا يف هذا الهجوم. ادعى متحدث با�سم »بوكو حرام« م�سوؤوليته عن الهجوم، 
وتوعد با�ستهداف م�سالح حكومة الوليات املتحدة وحكومة نيجرييا يف امل�ستقبل.)44(

اأ�سبوع على تفجري املجموعة مبنى  اأقل من  وبعد   ،2012 )اأيار(  اأول مايو  يف 
�سحيفة نيجريية يف اأبوجا، اأ�سدرت »بوكو حرام« بيانًا من طريق �سريط فيديو تهدد 
�سوت  ذلك  يف  مبا  والعاملية،  املحلية  الأنباء  وكالت  على  الهجمات  من  مبزيد  فيه 

اأمريكا، ومرا�سلو ال�سحراء، وهي خدمة اإعالمية مقرها نيويورك.

يف 21 يونيو )حزيران( 2012 حددت وزارة اخلارجية الأمريكية �سيكاو باأنه 
اإرهابي عاملي ب�سكل خا�س مبوجب الأمر التنفيذي رقم 13224.)45( اأدرجت الوليات 
قائمة  على  نيجرييا  يف  الإ�سالميتني  و»اأن�سار«  حرام«  »بوكو  جمموعتي  املتحدة، 

»املنظمات الإرهابية الأجنبية)46(.

وجاء هذا الإعالن يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية، وهو ي�ستهدف 
بالد  يف  القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  وا�سنطن  تعتربها  التي  حرام  بوكو  خا�س  ب�سكل 

املغرب الإ�سالمي)47(.

يقول ماتيو غيدار: وا�سلت بوكو حرام تنفيذ عمليات اإرهابية داخل نيجرييا، 
الطوارئ يف ثالث  النيجريي، جودلك جوناثان، لإعالن حالة  الرئي�س  وهو ما دفع 
تن�س  مل  هذا،  من  وبالرغم   .2013 )اأيار(  مايو   14 يف  البالد  �سرق  ب�سمال  وليات 

)44( 18 قتياًل على الأقل يف هجوم ب�سيارة مفخخة على مقر لالأمم املتحدة يف اأبوجا، موقع بي بي �سي، 26 اأغ�سط�س )اآب( 2011، على 
الرابط التايل: 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/08/110826_abuja_explotion.shtml

)45( مطلوب: معلومات جتلب العدالة، اأبو بكر �سي�ساو: برنامج وزارة اخلارجية الأمريكية، املكافاآت من اأجل العدالة، على الرابط التايل:
http://www.rewardsforjustice.net/arabic/abubakar_shekau.html

)46( Foreign Terrorist Organizations (FTO).

)47( Terrorist Designations of Boko Haram and Ansaru,Office of the SpokespersonWashington, DCNovember 
13, 2013, in:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/11/217509.htm#.UoOamr6s8zA.twitter
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جماعة بوكو حرام مهمتها التي تعطيها الأولوية: مهاجمة »التعليم الغربي الآثم«.

»حالة  غودلك  جوناثان  النيجريي  الرئي�س  اإعالن  على  كامل  عام  مرور  بعد 
الطوارئ« يف �سمال �سرق نيجرييا، يبدو اأن اأثر ذلك القرار �سئيل جدًا يف كبح التمرد 

الإ�سالمي.

وت�سمل هجمات جماعة بوكو حرام، التي كانت الباعث وراء القرار، الهجوم 
على ثكن ع�سكرية، وتفجري قنبلة يف حمطة حافالت يف مدينة كانو ال�سمالية، وخطف 

اأ�سرة فرن�سية، ذات اأربعة اأطفال، مما اجتذب انتباه العامل.)48(

و�سهد �سيف 2013 مقتل عدد وافر من الطالب واملدر�سني �سمن �سل�سلة من 
املذابح املدر�سية)49(، ومت ارتكاب جمموعة اأخرى من املذابح طوال اخلريف من العام 
نف�سه، اأماًل يف بدء حرب اأهلية. ويف مواجهة عمليات القتل الوا�سعة هذه، رد اجلي�س 

)48( اأندرو، ووكر: ملاذا مل تهزم نيجرييا بوكو حرام؟ موقع بي بي �سي، الأربعاء، 14 مايو )اأيار(، 2014، على الرابط التايل :
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/05/140514_nigeria_boko_haram_defeat.shtml

)49( NIGERIA. 42 morts dans l'attaque d'un lycée, Par Le Nouvel Observateur avec AFP, le 06-07-2013, in;
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130706.OBS8345/nigeria-42-morts-dans-l-attaque-d-un-lycee.html



بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح 

المسبــار262

بهجمات ثقيلة �سد مع�سكرات بوكو حرام.

وجنم عن ذلك وقوع العديد من ال�سحايا املدنيني، وظهور م�ساعر عدائية لدى 
ال�سكان املحليني �سد قوات الأمن. وبحلول نهاية 2013، �ساعدت املجازر التي ارتكبها 
الأكرث  الزعماء  دفع  مما  جمددًا،  والتئامها  املن�سقة  اجلماعات  جمع  على  اجلي�س 
اإلى ح�سن بوكو حرام. ومن هنا، تعززت  اإلى العودة  راديكالية يف جماعة »اأن�سار« 
دائرة العنف. ومنذ ذلك احلني، انتقلت اجلماعة اإلى الأيديولوجية التكفريية، ورمت 

غريها من امل�سلمني، ف�ساًل عن امل�سيحيني، بالكفر، واأجازت قتلهم من دون متييز.

وما يزال �سمال نيجرييا ي�سهد املجزرة تلو الأخرى، واأدت �سل�سلة من الهجمات 
الهجمات  وُتّوجت هذه  الرتاجع،  اأي عالمات على  املئات، مع عدم ظهور  اإلى مقتل 
ول   .2013 )ني�سان(  اأبريل   14 يف  املدار�س  طالبات  من  املئات  اختطاف  بحادث 
ُتبدي حملة بوكو حرام للعنف والقتل اأي عالمة على الرتاجع، بح�سب الباحث ماتيو 

غيدار)50(.

املدر�سة  م�سلحة  جمموعة  هاجمت   ،2014 )ني�سان(  اأبريل   15-14 ليلة  يف 
واأطلقوا  املدر�سة  امل�سلحون  اقتحم  نيجرييا.  ت�سيبوك،  للبنات يف  الثانوية احلكومية 
النار على احلر�س. اأُخذ عدد كبري من الطالبات يف �ساحنات، يحتمل اأنها اجتهت اإلى 
غابة �سامب�سيا. خالل العملية، اأُحرقت منازل عدة يف ت�سيبوك اأي�سًا. كانت املدر�سة 
مغلقة لأربعة اأ�سابيع قبل الهجوم ب�سبب الو�سع الأمني املرتدي، اإل اأنها ُفتحت لتوؤدي 
الطالبات من مدار�س متعددة اختبارهن النهائي يف الفيزياء. ويذكر اأن القرار كان 
قد �سدر باإغالق كل املدار�س الثانوية يف بورنو منذ منت�سف مار�س )اآذار( ب�سبب 

هجمات بوكو حرام.

كان عدد الطالبات امل�سجالت من قرى عدة لتاأدية اختبارات ال�سهادة الثانوية 
)530( طالبة، اإل اأن عدد الطالبات الالئي كن حا�سرات وقت الهجوم غري معروف 

)50( Mathieu Guidère :Boko Haram - the terror group….op. cit.
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�سنواتهن  اآخر  يف  وكن  و)18(عاًما   )16( بني  الطالبات  كانت  التحديد.  وجه  على 
املدر�سية. قالت تقارير اأولية: اإن عدد الطالبات املختطفات هو )85(. يف عطلة نهاية 
الأ�سبوع 19-20 اأبريل )ني�سان( 2014، اأ�سدر اجلي�س بيانًا قال: اإن اأكرث من )100( 
اأبريل   21 البيان قد �ُسحب، ويف  اأن  اإل  من بني )129( طالبة قد جرى حتريرهن. 
)ني�سان( 2014 ، قال الأهايل: اإن )234( طالبة مفقودة. عدد من الطالبات متكن 
من الهروب على جمموعتني. ووفقًا لل�سرطة، فاإن )276( طالبة قد جرى اختطافهن 

يف الهجوم، من بينهن )53( طالبة متكّن من الهرب حتى 2 مايو )اأيار( 2014.

 وفقًا ملنظمة العفو الدولية، كان اجلي�س النيجريي على علم م�سبق بالهجوم، 
وجاء يف بيان للمنظمة اأن �سهادات ح�سلت عليها تفيد باأن مقر اجلي�س يف مايدوغوري 
اجلي�س  وكان  اإل  وقت  مي�س  ومل  �ساعات،  باأربع  وقوعه  قبل  الهجوم  باحتمال  اأُعلم 

النيجريي قد نفى ذلك التهام)51(.

نبهت منظمة العفو الدولية اإلى الو�سع اخلطر يف نيجرييا على خلفية اأكرث من 
)1500( جرمية قتل مت اإح�ساوؤها يف الأ�سهر الثالثة املا�سية. ي�ستنكر تقرير املنظمة 
غري احلكومية النتهاكات املتعددة للجماعة املتطرفة امل�سماة »بوكو حرام« وللقوات 
النيجريية على حد ال�سواء حلقوق الإن�سان. توؤدي هذه الو�سعية، وفقًا للمنظمة غري 

احلكومية، اإلى اأزمة اإن�سانية تهدد برتك اآثار عميقة يف املجتمع املدين)52(.

مع  متعددة  مقابالت  من  م�ستقاة  معلومات  من  م�ستقلة  ب�سفة  التحقق  وبعد 
م�سادر موثوقة، ك�سفت منظمة العفو الدولية النقاب عن اأن قوات الأمن النيجريية 
تلقت حتذيرًا م�سبقًا من الهجوم قبل وقوعه باأكرث من اأربع �ساعات، ولكنها مل تتحرك 

مبا يكفي لوقفه.

)51( منظمة العفو: »اجلي�س النيجريي تبلغ م�سبقًا بهجوم بوكو حرام لكنه مل يفعل �سيئًا«.  فران�س 24، 10 مايو )اأيار( 2014 و�سل لهذا 
امل�سار يف 10 مايو )اأيار( 2014، على الرابط املخت�سر التايل: 

http://goo.gl/C3dH7Q

)52( Amnesty International Nigeria: MORE THAN 1,500 KILLED IN ARMED CONFLICT IN NORTH-
EASTERN NIGERIA IN EARLY, MARCH, 2014, IN:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/004/2014/en/543f7ac9-6889-4f02-bf5a-d73832e04229/
afr440042014en.pdf
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وقال نيت�سانيت بيالي ، مدير البحوث والدعاية يف ق�سم اأفريقيا مبنظمة العفو 
حرام«  »بوكو  جماعة  بهجوم  علم  على  النيجريية  الأمن  قوات  كانت  »لقد  الدولية، 
الو�سيك، ولكنها مل تتخذ الإجراءات الفورية الالزمة لوقفه، ومن �ساأن هذه احلقيقة 

عة حمليًا وعامليًا«. اأن ت�ساعف من الغ�سب على هذه اجلرمية املروِّ

ال�سلطات  واجبات  يف  ج�سيمًا  تق�سريًا  ُيعد  هذا  »اإن  قائاًل:  بيالي  م�سى 
الهجمات.  هذه  مثل  اإزاء  �ساكنًا  حترك  مل  حيث  املدنيني،  حماية  ب�ساأن  النيجريية 
م�سروعة  و�سائل  من  و�سعها  يف  ما  كل  ت�ستخدم  اأن  الآن  نيجرييا  قيادة  على  ويتعني 
ل�سمان الإفراج عن الفتيات ب�سكل اآمن، و�سمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة 

اأخرى«.

وقد تاأكدت منظمة العفو الدولية من م�سادر عدة اأن قيادة اجلي�س النيجريي 
يف مايدوغوري كانت على علم بالهجوم الو�سيك منذ حوايل ال�ساعة ال�سابعة م�ساء 
يوم 14 اإبريل )ني�سان( 2014، اأي قبل نحو اأربع �ساعات من بدء هجوم جماعة »بوكو 

حرام« على البلدة.)53(

فتاة  مئتي  بتحرير  النيجريي  اجلي�س  قام   ،2015 )ني�سان(  اأبريل  �سهر  يف 
و93 امراأة، خالل عملية ع�سكرية يف منطقة غابة �سامبي�سا التي ين�سط فيها م�سلحو 

جماعة بوكو حرام.

)53( ال�سلطات النيجريية تقاع�ست عن اتخاذ اإجراء ب�ساأن التحذيرات من هجوم جماعة »بوكو حرام« على املدر�سة، موقع منظمة العفو 
الدولية، 2014/5/9، على الرابط التايل:

http://www.amnesty.org/ar/news/nigerian-authorities-failed-act-warnings-about-boko-haram-raid-
school-2014-05-09
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امل�سلمون هم اأكرب �سحايا عمليات »بوكو حرام« )اأبناوؤهم وقراهم وم�ساجدهم 
ومدار�سهم وعلماوؤهم و�سخ�سياتهم( وجماعة »بوكو حرام« لي�ست م�سلمة بت�سريح 
ال�سحفيني  اأمام  اأبوجا  يف   2014 )اأيار(  مايو   3 ال�سبت  يوم  النيجريي  الرئي�س 

واملرا�سلني وغريهم.

ول �سك يف اأن جهات اأربع م�ستفيدة من عمليات بوكو حرام منذ بدايتها حتى 
قيام اجلماعة بخطف )276( طالبة يف ولية بورنو ذات الأغلبية امل�سلمة:

به  ي�سرت  ما  اإلى  يحتاج  الذي  جوناثان،  غودلك  امل�سيحي  احلايل  الرئي�س   -
لدعم  ال�سريرة  ونواياه  الدولة  لأموال  و�سرقته  ال�سيا�سية  واأخطاءه  وف�ساده  عيوبه 
م�سروع النف�سال، هو بحاجة اإلى الدعم الغربي وال�سهيوين �سد معار�سيه وحلماية 

نف�سه.
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اأو امل�ساريع الأمنية والنفطية وعلى  - اأ�سحاب امل�سالح القت�سادية والأمنية 
راأ�سهم الكيان ال�سهيوين واأمريكا وبريطانيا.

�ساب   500 اإر�سال  مت  وقد  امل�سيحية،  وامليلي�سيات  النف�سالية  احلركات   -
م�سيحي اإلى الكيان ال�سهيوين يف ال�سهر املا�سي للتدريب الع�سكري.

النيجريي  للرئي�س  واملوؤيدة  للم�سلمني  املعادية  الكربى  اجلنوبية  الكنائ�س   -
امل�سيحي غودلك جوناثان، لتبقى الأقلية امل�سيحية تتحكم باأعلى �سلطة فيدرالية يف 
اأبوجا. وهم جنحوا يف مطاردة اجلمعيات العربية والإ�سالمية اخلريية من نيجرييا، 
ول�سيما من اجلنوب، ومتت دعوة اجلمعيات التن�سريية واخلريية واملمولة للتن�سري 

يف داخل نيجرييا.

ال�سغوط  ب�سبب  نيجرييا  �سمال  اإلى  ال�سفر  عربي  مل�سلم  الآن  ميكن  فال 
وال�سطرابات، اللهم اإل من كان اأوروبيًا اأو اأمريكيًا!

كات�سينا  ولية  يف  امل�سيحيني  ال�سباب  من  األفًا  يدرب  ال�سهيوين  الكيان  الآن 
عمر  مو�سى  امل�سلم  ال�سابق  الرئي�س  الإرهاب!  حماربة  بحجة  الإ�سالميتني  وبورنو 
يارادوا، الذي �سمم -ح�سب رواية- وتويف بعد مر�س طويل ونقل اإلى اأحد امل�ست�سفيات 
ال�سعودية يف حماولة جادة لإنقاذ حياته، وخرب الت�سميم ل ي�سمح بن�سره لأن الرئي�س 
اخلرب،  ن�سر  يحاول  من  مبعاقبة  هدد  الراحل(  الرئي�س  )نائب  امل�سيحي  احلايل 
كانت وفاة الرئي�س مو�سى عمر يارادوا بعد رف�سه ال�سديد للطلب الأمريكي بتاأ�سي�س 
القاعدة الع�سكرية الأمريكية يف نيجرييا، ثم ت�ساعفت جرائم جماعة »بوكو حرام« 
لتكون ذريعة وخدعة رئا�سية لتربير وجود  الفتيات وغريها  اإلى خطف  حتى و�سلت 
الربملان  رف�س  بعد  نيجرييا،  تراب  على  الأمريكية  الع�سكرية  والقواعد  املخابرات 
وال�سعب النيجريي لهذا الوجود اخلطري ل�سنني، منذ فرتة الرئي�س امل�سلم الراحل... 

والآن و�سلت اأمريكا وجيو�سها وخمابراتها اإلى نيجرييا!

الرئي�س  اأعلنها  التي  احلرب  لدعم  مالية  م�ساعدات  تدفع  اأمريكا  باأن  علمًا 
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اأبريل  يف  اأمريكي  دولر  مليون  ع�سرين  امل�ساعدة  هذه  بلغت  الإرهاب.  �سد  احلايل 
)ني�سان( 2014.

الإ�سالمية  اجلماعات  على  وال�سغوط  والتهديدات  امل�سايقات  تتزايد 
الختطاف،  عملية  عقب  ول�سيما  الدعاة،  وخ�سو�سًا  الإ�سالمية،  وال�سخ�سيات 
الإ�سالم  �سورة  لت�سويه  والعلماين  والتن�سريي  الغربي  الإعالم  و�سائل  وت�ستخدمها 

وامل�سلمني.

وقد بداأت الكنائ�س اجلنوبية با�ستخدام خرب عملية خطف الفتيات لدعايتهم 
حيث  نيجرييا،  جنوب  غرب  وليات  على  امل�سيطر  املعار�س  احلزب  �سد  ال�سيا�سية 
توجد اأغلبية م�سلمة بن�سبة 65% على الأقل، وذلك بعد اتهام كاذب ل اأ�سا�س له، من 
قبل كنائ�س متطرفة ت�سيطر على جمل�س احتاد الكنائ�س يف اجلنوب، باأن للحزب نوايا 
امل�سيحيني  يقوم برت�سيح  ل  لأن احلزب  لأ�سلمة منطقة غرب اجلنوب،  وخمططات 

لرئا�سة وليات غرب اجلنوب!

بالقوة  يتحركون  م�سلحون  م�سيحيون-  -وهم  اجلنوبيون  والنف�ساليون 
لإقامة  النق�سامية  م�ساريعهم  ودعم  دعاياتهم  لرتويج  الفر�سة  هذه  وي�ستخدمون 

الدولة امل�سيحية املنف�سلة عن ال�سمال على مناطق النفط يف اجلنوب!

امليلي�سيات  جرائم  على  التكتم  خالل  من  اإعالمية  متار�س  لعبة  وهناك 
يف  الإ�سالمية  لل�سخ�سيات  عدة  واغتيالت  وكادونا،  جو�س  م�سلمي  �سد  امل�سيحية 
و�سرق  اجلنوب  جنوب  يف  امل�سيحية  امليلي�سيات  جرائم  اإلى  اإ�سافة  نيجرييا،  �سمال 

اجلنوب، وقتل عنا�سر اجلي�س وال�سرطة يف نيجرييا واختطاف الأجانب واملدنيني.

جنوب  يف  امل�سيحيني  مناطق  يف  للخطف  يتعر�سون  الأجانب  من  كثري  وكان 
نيجرييا، بهدف احل�سول على فدية من قبل جماعات مت�سددة يف منطقة دلتا النيجر 

الغنية بالنفط، واأع�ساء هذه املجموعات م�سيحيون...)54(.

)54( داوود، عمران مال�سا اأبو �سيف اهلل، جماعة »بوكو حرام« لعبة املخابرات.. احلقيقة واخلطورة، 2014/10/5، على الرابط التايل:
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2013، �سقطت طائرة  الأول(  الأ�سبوع الأخري من �سهر دي�سمرب )كانون  ويف 
مدينة  بجانب  اأووتان  زعيم حملي مبنطقة  منزل  على  بدون طيار  اأمريكية  جت�س�س 
ووفقًا   ،5803 اإ�س  تي  برقم  والطائرة  نيجرييا،  بجنوب  اأويو  ولية  عا�سمة  اإبادن 
مل�سادر الطريان النيجريي من لغو�س اأن الطائرة اأمريكية ال�سنع، واأنها اأقلعت من 

قاعدة نا�سا يف ولية تك�سا�س يف الوليات املتحدة الأمريكية.

هذا اخلرب مازال مكتومًا و�سريًا، على الرغم من اأن جملة »تريبون« اجلنوبية 
ن�سرتا  اجلنوب  من  للمعار�سة  التابعة  ديفاندا«  »اأو�سن  وجملة  امل�سهورة،  العلمانية 
م�سوؤويل  باملنطقة، و�سهادة  ال�سرطة  جهاز  مدير  وب�سهادة  �سبق-  -كما  اخلرب  هذا 
�سهادة  اإلى  اإ�سافة  �سهادتهما  املجلتان  ون�سرت  باملنطقة،  النيجريية  فرع املخابرات 
�سقطت الطائرة  الذي  املنزل  �ساحب  الدين  تاج  احلاج  امل�سلم  املحلي  الزعيم 

اجلا�سو�سية الأمريكية عليه.

الإرهابيني  وخرب  اخلرب  تن�سر  مل  النيجريية  املجالت  اأن  كيف  نتعجب  نحن 
امل�سيحيني وما من حمطة اإذاعية اأو ف�سائية نيجريية ن�سرت اأو نقلت اخلرب، وهناك 

حماولت للت�سرت على اخلرب والتكتيم الإعالمي الوا�سح!

ون�سر هذا اخلرب اخلطر لهدف  لنقل  اإ�سالمي  الآن- م�سدر  يوجد -حتى  ل 
يف  ال�سهيوين  الأمريكي  التدخل  ومدى  نيجرييا،  وحدة  على  التاآمر  اأ�سرار  ك�سف 
�سوؤوننا الداخلية، واأن هناك كنائ�س جنوبية اأو مع�سكرات م�سيحية قريبة من اإبادن 

وميكن للطائرة التج�س�سية اأن تقلع منها)55(!

اأطلق الرئي�س الت�سادي اإدري�س ديب، الأحد 18 يناير )كانون الثاين( 2015، 
يف  حرام  بوكو  جلماعة  للت�سدي  وا�سع  اأفريقي  ع�سكري  حتالف  ت�سكيل  اإلى  دعوة 
املجموعة  يف  الأع�ساء  الأخرى  الدول  اإلى  نداء  »اأوجه  قائاًل:  والكامريون،  نيجرييا 

http://www.albayan.co.uk/article.aspx?id=3646

)55( علي، بكر، م�ستقبل تنظيم »بوكو حرام« يف �سمال نيجرييا، موقع ال�سيا�سة الدولية، على الرابط التايل:
http://goo.gl/zJqs7p
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القت�سادية لدول و�سط اأفريقيا من اأجل ت�سكيل حتالف وا�سع ملكافحة بوكو حرام«.

املدنيني  ع�سرات  خالله  قتلت  داميًا  هجومًا  حرام«  »بوكو  جماعة  �سنت  وقد 
واأحرقت منازل وامل�سجد الكبري يف مدينة فوتوكول الكامريونية احلدودية بعد تدخل 
اجلي�س الت�سادي يف نيجرييا وجناحه يف طردهم من جامبورو املجاورة بعد معارك 
دامية. وبعد كّل من نيجرييا والكامريون، تقوم املجموعة امل�سلحة »بوكو حرام« ب�سن 
هجمات متقطعة على النيجر وت�ساد، ويبدو اأنها تريد تو�سيع جمال نفوذها اإلى ما وراء 
الع�سكري الذي يتكون من الدول املحيطة  التحالف  التقليدي بهدف ت�ستيت  مربعها 
ببحرية ت�ساد، عرب مهاجمة عنا�سره الأكرث �سعفًا على اأكرث من جبهة وهو ما ميكن 
و�سفه ع�سكريًا باإ�سرتاتيجية »الت�ستيت«، وفقًا لـ »يان �سانت بيار« املخت�س يف مكافحة 
برلني.  الأملانية  بالعا�سمة  احلديث«  لالأمن  ال�ست�سارية  »املجموعة  ورئي�س  الإرهاب 
وكانت املجموعة امل�سلحة -التي تّتخذ من نيجرييا معقاًل لها، هاجمت، اجلمعة 13 
فرباير )�سباط( 2015 ، ت�ساد لأول مرة، عقب اأ�سبوع من هجومها الأول �سد النيجر. 
ويبدو اأن هاتني الهجمتني هما رّد على التحالف الذي ت�سّكل يف اجتماع عقد ما بني 5 
و7 فرباير )�سباط( 2015 يف ياوندي، �سد »بوكو حرام« من قبل دول حو�س بحرية 

ت�ساد )النيجر ونيجرييا وت�ساد والكامريون(.)56(

وقرر جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد الفريقي ن�سر قوة ع�سكرية مكونة 
املنطقة57.هو  يف  الإرهابية  املجموعة  تو�ّسع  من  للحّد  حماولة  يف  جندي   8700 من 
�سحق  على  النيجريية  احلكومة  قدرة  عدم  من  القارة  م�ستوى  على  الإحباط  نتيجة 
بوكو حرام. وقد اأدى الف�سل يف حل ق�سية حملية يف الأ�سا�س اإلى انت�سار التمرد خارج 
وجه  على  الكامريون  من  املجاورة  الغربية  ال�سمالية  املنطقة  ليهدد  البالد،  حدود 
التهديد  من  اأي�سًا  مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  حذر  وقد  اخل�سو�س. 

على   ،2015 )�سباط(  فرباير   16 الثنني  امل�سريون،  موقع  ت�ساد،  بحرية  بحو�س  الع�سكرية  بوكو حرام  ..اإ�سرتاتيجية  »الت�ستيت«   )56(
الرابط املخت�سر التايل:

 http://goo.gl/3mmwTp

)57( 8700 جندًي اأفريقي ملواجهة بوكو حرام، موقع ال�سكينة، 09 فرباير )�سباط( 2015، على الرابط التايل:
http://www.assakina.com/news/news2/63099.html
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الدويل الذي متثله اجلماعة.)58(

وقد ف�سلت نيجرييا ب�سكل وا�سح الرتتيبات الأمنية الثنائية مع جاراتها بدًل 
الع�سكري،  الف�سل  �سنوات من  بعد خم�س  ولكن  بوكو حرام.  تدويل م�سكلتها مع  من 
بداأت تدرك احلكومة متامًا اأن اأوجه الق�سور الع�سكري لديها و�سوء تقديرها ال�سيا�سي 

�سي�سببان لها خ�سارة فادحة.

وعندما يتم و�سف النزاع على اأنه جزء من احلملة العاملية ملكافحة الإرهاب 
فاإن ذلك يحفظ لنيجرييا بع�س ماء الوجه. وي�ستند قرار ن�سر قوات الحتاد الأفريقي 
اإلى طلب قدم يف يناير )كانون الثاين( 2015 من قبل دول جلنة حو�س بحرية ت�ساد 
ال�ست لإ�سدار قرار بتو�سيع قوة املهام امل�سرتكة املتعددة اجلن�سيات احلالية - التي 
تتكون من نيجرييا وت�ساد والنيجر - التي مت و�سعها اأ�ساًل باعتبارها مبادرة ملكافحة 

التهريب عرب احلدود مع تعاون حمدود عرب احلدود.)59(

اأخريًا  الأخرية  ان�سمام  بعد  الت�سادية  الأرا�سي  على  حرام  بوكو  هجوم  اأتى 
اإلى التحالف الع�سكري الذي ي�سم عددًا من الدول الأفريقية مثل نيجرييا والنيجر 
املنطقة  عرب  ت�سنها  التي  حرام  بوكو  جماعة  لهجمات  الت�سدي  بهدف  والكامريون 

احلدودية امل�سرتكة مع نيجرييا.

رمبا يكون الهدف من وراء هذا الهجوم ثني احلكومة الت�سادية عن امل�ساركة يف 
التحالف الع�سكري الأفريقي ملواجهة بوكو حرام، خ�سو�سًا واأنه اأول هجوم يقع على 
الأرا�سي الت�سادية، ف�ساًل عن ا�ستهداف احلاكم املحلي، ما يعني اأنها ر�سالة موجهة 
بوكو  التحالف �سد  ت�ساد يف  �سمح مب�ساركة  الذي  الت�سريعي  وبرملانها  اإلى احلكومة 

الع�سكرية وتن�سيق  اإلى تكثيف عملياتها  الدول املجاورة لنيجرييا   ،2015 05 فرباير )�سباط(  الدويل اخلمي�س  الأمن  )58( دعا جمل�س 
قواتها �سد جماعة »بوكو حرام« املتطرفة.

 ويف اإعالن تبناه بالإجماع، ح�ّس املجل�س »دول املنطقة على تعزيز عملياتها والتن�سيق الع�سكري يف املنطقة ملحاربة »بوكو حرام« ب�سكل 
اأكرث فاعلية واآنية«. وعلى هذا الأ�سا�س، اأ�سادت الدول الـ 15 الأع�ساء يف جمل�س الأمن بـ »عقد اجتماع للخرباء يف ياوندي« لت�سكيل قوة 

متعددة اجلن�سية.

)59( اأمري اإبراهيم: »بوكو حرام« تنفذ اأول هجوم �سد ت�ساد.. الأ�سباب والأهداف، موقع البديل، اجلمعة، 13 فرباير )�سباط(، 2015
http://elbadil.com/?p=901514
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حرام ال�سهر املا�سي.

تراهن اجلماعة الإرهابية على اإحداث غ�سب �سعبي بت�ساد عرب هذا الهجوم، 
التحالف  من  ت�ساد  بخروج  تنادي  التي  الغا�سبة  التظاهرات  تخرج  اأن  اأمل  على 
قد  لكن  الع�سكرية،  احلملة  هذه  حدة  تخفيف  اأو  حرام،  بوكو  ملواجهة  الع�سكري 
يوؤدي الهجوم الذي نفذته اجلماعة اإلى تعزيز م�ساركة اجلي�س الت�سادي يف احلملة 
نريان  اأ�سابتها  الت�سادية  الأرا�سي  واأن  ل�سيما  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  الع�سكرية 

اجلماعات التكفريية.

وعلى غرار مايل وجمهورية اأفريقيا الو�سطى ُيفرت�س اأن يت�سبب هذا ال�سعود 
ال�سريع لبوكو حرام يف ت�سّكل حتالفات ع�سكرية اإقليمية )وهو ما بداأ يحدث فعليًا( 
من  تتمكن  حتى  واللوج�ستي  الع�سكري  الدعم  على  للح�سول  الدولية  للقوى  �ستلجاأ 
تعي�سه منطقة  الذي  الفو�سى  التي لن تكون �سهلة و�سط مناخ  ال�سمود يف معركتها 

و�سط اأفريقيا الو�سطى.

ال�ستثمارات  عرب  الأفريقية  القارة  يف  ح�سورها  ال�سني  تعزز  فبينما 
القت�سادية ال�سخمة، تت�سابق كل من فرن�سا واأمريكا على تعزيز وجودهما يف اأفريقيا 
حتت ذريعة حماربة الإرهاب، فا�ستغلت فرن�سا احلرب الأهلية يف اأفريقيا الو�سطى 
لتعزيز وجودها الع�سكري هناك، كما ا�سُتِغل �سعود املقاتلني املوالني لتنظيم القاعدة 
لتاأ�سي�س قاعدتني للطائرات بدون طيار لأمريكا  يف مايل ويف ال�سحراء الأفريقية، 
وفرن�سا حتت ذريعة مراقبة ومكافحة الإرهاب يف �سمال اأفريقيا، اإ�سافة اإلى اآلف 

اجلنود الفرن�سيني يف اأفريقيا الو�سطى ومايل.

كما توعد »اأبو بكر �سيكاو«، زعيم حركة »بوكو حرام« النيجريية، الأربعاء 18 
املقبلة يف نيجرييا، وزعماء  العامة  با�ستهداف النتخابات   ،2015 فرباير )�سباط( 
الت�سجيالت  تداول  موقع  على  ُبث  جديد  م�سور  ت�سجيل  يف  وذلك  املجاورة  الدول 
امل�سورة على الإنرتنت »يوتيوب«: »نقول اإن هذه النتخابات التي تخططون لإجرائها 



بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح 

المسبــار272

لن حتدث يف �سالم، حتى لو كان ذلك يكلفنا حياتنا«.)60(

واأ�ساف: »اهلل لن يرتككم مت�سون قدمًا يف هذه النتخابات حتى من بعدنا، 
لأنكم تقولون اإن ال�سلطة هي من النا�س اإلى النا�س، ما يعني اأن النا�س يجب اأن يحكم 
بع�سهم بع�سًا، ولكن اهلل يقول اإن ال�سلطة له فقط، وحكمه فقط هو الذي يطبق على 

هذه الأر�س«.

لت�سمعوا  لكم  دعوة  ولكن  حرب،  اإعالن  ر�سالة  لي�ست  الر�سالة  »هذه  وتابع: 
القراآن، ثم تكونوا  وتطيعوا اهلل«. وم�سى قائاًل: »ل حتت�سدوا يف امل�ساجد وحتفظوا 

جزءًا من اأولئك الذين يعار�سونه يف الوقت نف�سه«.

العربية  اإلى  مرتجمًا  وكان  دقيقة،   12 ا�ستمر  الذي  امل�سور  الت�سجيل  ويف 
والإجنليزية، توعد زعيم »بوكو حرام«، قادة الدول املجاورة ت�ساد والكامريون وبنني 

والنيجر الذين ان�سموا اإلى نيجرييا يف املعركة �سد اجلماعة املتمردة.

»اأنتم تزعمون  امل�سلمني:  ت�ساد والنيجر  وم�سى »�سيكاو« موجهًا حديثه لقادة 
اأنكم م�سلمون؟ انزعوا الأقنعة عن وجوهكم، ويجب اأن تعرفوا اأنكم حتاربون اهلل«.

وكان من املقرر اأن تعقد النتخابات النيجريية يف 14 فرباير )�سباط( 2015 
قبل اأن تقرر اللجنة الوطنية امل�ستقلة، اأخريًا، تاأجيل هذه النتخابات اإلى 28 مار�س 

)اآذار( 2015 )61(، وهو ما اأدى اإلى انتقاداٍت حملية ودولية.)62(

)60( Nigeria : Boko Haram promet que la présidentielle n’aura pas lieu ,in : Jeune Afrique :
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150218081227/politique-d-fense-s-curit-terrorisme-s-cu-
rit-nigeria-boko-haram-promet-que-la-pr-sidentielle-n-aura-pas-lieu.html

)61( وعن �سبب التاأجيل، قال رئي�س اللجنة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، اأتاهريو جيجا، »ل ميكن للجنة اأن ت�ستبعد با�ستخفاف ن�سيحة 
قادة الأمن يف البالد..«، واأ�ساف يف حديث مع ال�سحفيني »خطر ن�سر �سبان ون�ساء ودعوة النا�س ملمار�سة حقوقهم الدميقراطية يف و�سع 
)اآذار(  مار�س   28 الرئا�سية يف  لالنتخابات  اللجنة حتديد موعد جديد  قررت  لذلك  م�سوؤولية، ونتيجة  اأكرب  اأمنهم  فيه �سمان  ل ميكن 
2015 ..«. و�ست�سهد النتخابات مواجهة بني الرئي�س احلايل غودلك جوناثان واحلاكم الع�سكري ال�سابق لنيجرييا حممد بخاري، الذي 

ينتمي حلزب املوؤمتر التقدمي.

)62( بالفيديو.. بوكو حرام تهدد النتخابات النيجريية وتتوعد قادة اجلوار، �سبكة ر�سد، 18 /2015/02، على الرابط التايل:
http://rassd.com/22-130685.htm
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تطرحها  التي  اإلقليمية  التهديدات  س��ادس��ًا: 
جماعة بوكو حرام

التي  التهديدات  العديد من  اإن خروج اجلماعة من نطاقها املحلي، قد طرح 
ميكن ح�سرها يف بعدين:

البعد االأول: تاأمني دول االإقليم

الكامريون: تت�سابه الأو�ساع اجليو�سيا�سية يف �سمال الكامريون مع مثيلتها يف 
�سمال نيجرييا، حيث يتمركز امل�سلمون يف ال�سمال وامل�سيحيون يف اجلنوب )وهنا تزيد 
الأجانب،  تعد م�سرحًا لختطاف  التي  ال�سمال(  بوكو حرام يف  املتعاطفني مع  ن�سبة 
خ�سو�سًا يف ظل كون الرئي�س الكامريوين »بول بيا« م�سيحيًا من اجلنوب، وقد حاولت 
اجلماعة اأن تخطف اأحد املقربني من الرئي�س يف اأواخر يوليو )متوز( 2014، وقد رد 
الرئي�س »بيا« على هذه العملية باإعادة تنظيم اجلي�س وال�ستخبارات، ويعتقد البع�س 

اأن قوى املعار�سة للرئي�س »بيا« قد تتعاون مع بوكو حرام لتقوي�س حكمه.

ت�شاد: ت�ساعد الدور الإقليمي لت�ساد يف الآونة الأخرية، حيث �ساركت يف احلرب 
يف مايل ويف اأفريقيا الو�سطى، كما عر�س الرئي�س الت�سادي »اإدري�س ديبي« ا�ست�سافة 
فرقة العمل املتعدد لدول حو�س بحرية ت�ساد، كما تعمل على مراقبة ال�سراع يف ليبيا. 

وقد هددت »بوكو حرام« ت�ساد نظرًا لتعاونها مع فرن�سا.

مدن  �سرب  من  الهروب  يف  النيجر  اأرا�سي  حرام  بوكو  ت�ستخدم  النيجر: 
ال�سمال النيجريي، وقد تعر�ست النيجر لهجوم على �سجن نيامي يف يونيو )حزيران( 
2013 لإطالق �سراح عدد من الإرهابيني. وقد وافقت النيجر على التعاون مع نيجرييا 
وت�ساد ملكافحة تنظيم بوكو حرام«، لأن ا�ست�سافتها لقواعد مهابط الطائرات بدون 
طيار �ستجعلها هدفًا لهذه اجلماعة. كما اأن »اأبو بكر �سيكو« زعيم بوكو حرام احلايل 

ينحدر من اإحدى القرى احلدودية النيجريية مع النيجر.
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الإ�سالميون على ثالث مدن كربى يف �سمال مايل وهي  مايل: عندما �سيطر 
معهم،  واحلرب  بالتدريب  تقوم  حرام  بوكو  عنا�سر  كانت  وكيدال،  وجاوي  متبكتو 
اإلى تقوية الروابط الإقليمية لهذه اجلماعة، وقد �ساهمت هذه التدريبات  اأدى  مما 
-اإ�سافة اإلى الأ�سلحة التي ح�سلوا عليها من ليبيا- يف تقوية هجماتهم الإرهابية �سد 

املواقع واملدن النيجريية املختلفة.

 البعد الثاين: التاأثري على دور نيجرييا االإقليمي

يقومان  النيجريي  واجلي�س  والدبلوما�سية   1960 عام  نيجرييا  ا�ستقالل  منذ 
بامل�ساركة الفاعلة يف ت�سوية الأزمات الأمنية الكربى يف دول اإقليم غرب اأفريقيا مثل: 
ليبرييا، والنيجر، و�ساحل العاج، ومايل. كما قامت بن�سر ما يقرب من 12 األفًا من 
الإيكوا�س،  ملنظمة  النار  اإطالق  وقف  اإطار جمموعة مراقبة  الع�سكرية يف  ح�سودها 
وقامت باإنفاق 10 مليارات دولر وتعهدت بتقدمي 34 مليار دولر لن�سر ح�سود ودعم 
لوجي�ستي لدعم البعثة الدولية الأفريقية يف مايل )AFISMN(، كما التزمت بتقدمي 
5 مليارات دولر كم�ساعدات اإ�سافية للم�ساهمة يف ا�ستعادة ال�ستقرار يف مايل، اإل 
اأن قدرة نيجرييا قد تاآكلت نتيجة ملواجهتها الع�سكرية مع بوكو حرام. ففي دي�سمرب 
)كانون الأول( 2011، فقدت نيجرييا مركزها �سمن الدول الأربع الكربى امل�ساركة 
التي  اإثيوبيا  العاملي، وكذلك يف الإطار الأفريقي، ل�سالح  ال�سالم  يف عمليات حفظ 
مل ترتد يف ا�ستغالل الفراغ النيجريي، تعزيزًا ملكانتها الإقليمية، كما قامت يف يوليو 

)متوز( 2013 ب�سحب جزء من قواتها امل�ساركة يف العملية الدولية يف مايل.

وميثل و�سع نيجرييا احلايل م�سكلة خطرة بالن�سبة ملنظمة الإيكوا�س، بعدما 
اأ�سبحت نيجرييا م�سدرًا للفو�سى يف الإقليم، تتمثل يف ت�سدير موجات من الالجئني 
والإرهاب. كما اأ�سبحت الإيكوا�س تفتقد دور املوازن الإقليمي الأمني الذي كانت تلعبه 

نيجرييا.
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سابعًا: التحرك الدولي لمواجهة التهديد اإلقليمي 
لبوكو حرام

يف  حاليًا  املنت�سرة  القاعدة  مناذج  اأحد  النيجريية  حرام  بوكو  جماعة  تعد 
مناطق متعددة من العامل. ومن اجلدير بالذكر اأن هناك ثالث �سور للقاعدة هي:

- القاعدة الأم )املركزية(، وهي التي اأ�س�سها اأ�سامة بن لدن عام 1998 حتت 
م�سمى اجلبهة الإ�سالمية العاملية لقتال اليهود وال�سليبيني.

-  ال�سورة الثانية هي اأفرع القاعدة، وهي التي ن�ساأت باأمر مبا�سر من اأ�سامة 
القاعدة يف جزيرة العرب، الذي يرفع �سعار:  بن لدن، ولها مثال وحيد هو تنظيم 

اأخرجوا امل�سركني من جزيرة العرب.

يف  �سيوعًا  اأو  انت�سارًا  الأكرث  وهي  القاعدة،  مناذج  هي  الثالثة  -  ال�سورة 
العامل، حيث اإن هذه النماذج لي�س لها اأي عالقة تنظيمية بالقاعدة الأم، واإمنا ترتبط 
القاعدة،  من  اجلهادي  الفكر  وت�ستلهم  فقط،  وفكريًا  اأيديولوجيًا  القاعدة  بتنظيم 
وترى يف زعيم القاعدة الراحل اأ�سامة بن لدن زعيمًا روحيًا لها. ومن اأ�سهر الأمثلة 
اأفريقيا تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي، وحركة �سباب  لهذه النماذج يف 
املجاهدين بال�سومال، وكذلك جماعة بوكو حرام النيجريية، التي اأعلنت اأخريًا عن 
التحاقها بتنظيم القاعدة، مع العلم باأنه لي�ست هناك عالقة اأو ات�سال بني الثنتني.

لكن مناذج القاعدة غالبًا، مبا فيها جماعة بوكو حرام، تهدف من مثل هذا 
عامة،  ب�سفة  العاديني  امل�سلمني  من  والتاأييد  التعاطف  ك�سب  حماولة  اإلى  الإعالن 
واجلهاديني ب�سفة خا�سة، نظرًا للمكانة اخلا�سة التي يتمتع بها تنظيم القاعدة يف 
اأو�ساط امل�سلمني، الذي دائمًا ما يطرح نف�سه على اأنه مدافع عن الإ�سالم وامل�سلمني 
�سد اليهود وال�سليبيني املعتدين، وتاليًا تتمكن جماعة بوكو حرام من احل�سول على 
الدعم املايل واملادي من امل�سلمني املوجودين يف هذه املناطق، والذين عانوا ل�سنوات 
وتاليًا  القاعدة،  عنهم  تتحدث  الذين  لل�سليبيني  مثاًل  فيه  ويرون  الحتالل،  من 
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ي�ساعدون ويدعمون اأمثال هذه اجلماعات.

من ناحية اأخرى، فاإن القاعدة الأم ل تنفي مثل هذه البيانات من التحاق هذه 
اجلماعات بها، وذلك لكي تثبت لأعدائها اأن لها قواعد واأتباعًا يف مناطق خمتلفة، 
من  متعددة  مناطق  يف  اأعداءها  بها  ت�سرب  اأن  ت�ستطيع  طويلة  اأذرع  �ساحبة  واأنها 

العامل.

وال�سوؤال الذي اأ�سبح اأكرث اإحلاحًا يف الأيام الأخرية هو: ما هو م�ستقبل مناذج 
القاعدة يف قارة اأفريقيا؟

امل�سكالت  من  العديد  تعاين  الأفريقية  القارة  اأن  ينكر  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ل 
الدول  بني  امل�سلحة  ال�سراعات  وكذلك  الإثنية،  العرقية  وال�سراعات  القت�سادية 
بع�سها بع�سًا، نظرًا للم�سكالت التي خلفها الحتالل يف القارة الأفريقية، بعد زوال 
انت�سار العنف امل�سلح ب�ستى �سوره واأطيافه، حيث  البيئة، التي ي�سهل فيها  مثل هذه 

ت�ستغل التيارات ال�سيا�سية والدينية هذه امل�سكالت من اأجل اإيجاد مكان لها.)63(

وجماعة بوكو حرام قد ا�ستغلت مثل هذه الأو�ساع، واأوجدت لنف�سها مكانًا يف 
نيجرييا، وكذلك فعل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي، وكذلك حركة �سباب 

املجاهدين يف ال�سومال.

التيارات  تنمو فيها  اأن  اأفريقيا تربة ميكن  اإن  الأولية تقول:  اإذن، فاملوؤ�سرات 
اأ�سف  الإ�سالمية اجلهادية، خ�سو�سًا يف املناطق التي توجد فيها �سراعات دينية. 
عنيفة  اإ�سالمية  جماعة  لأي  الآن ملهمًا  اأ�سبح  القاعدة  تنظيم  اأن  الفكر  ذلك  اإلى 
تريد اأن حتقق اأهدافها بالقوة امل�سلحة، مما قد ي�سهل انت�سار مثل هذه النماذج يف 
الأخرية،  الآونة  يف  الرتاجع  يعاين  اأ�سبح  القاعدي  الفكر  اأن  مالحظة  مع  اأفريقيا، 
وذلك ب�سبب املراجعات الفكرية للتيارات اجلهادية الأهم يف العامل الإ�سالمي، مثل 

للدرا�سات  الأهرام  مركز  والدويل«،  الإقليمي  التدخل  وطبيعة  النيجريي  حرام  بوكو  »تنظيم  بعنوان  نقا�سية  حلقة  الفقي:  �سنية،   )63(
الإ�سرتاتيجية، 2014/02/09، على الرابط التايل: 

http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=201
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مراجعات اجلماعة الإ�سالمية، وتنظيم اجلهاد يف م�سر، وكذلك مراجعات اجلماعة 
الإ�سالمية الليبية املقاتلة يف ليبيا، وغريها من التيارات اجلهادية التي تراجعت عن 

الفكر اجلهادي ملا فيه من اأخطاء فادحة.

اإلى  واأدت  الأم،  القاعدة  تنظيم  لها  تعر�س  التي  ال�سربات  ذلك  اإلى  اأ�سف 
ي�ستطيعون فعله هو  اأ�سبح كل ما  القاعدة  اإن قادة  �سعفه بدرجة كبرية جدًا، حتى 

الختفاء والهروب، خوفًا من القب�س عليهم.

ثم جاءت الثورات ال�سلمية العربية يف كل من تون�س وم�سر لكي توؤكد مبا ل يدع 
جماًل لل�سك ف�سل الفكر اجلهادي والقاعدي، حيث اإن هذه الثورات ال�سلمية جنحت 
التيارات اجلهادية على مدى  فيه  ف�سلت  ما  التكاليف  باأقل  وقت وجيز، وحققت  يف 
ثالثني عامًا، وهو ما اأ�سقط بع�س الأنظمة ال�سيا�سية العربية. كل هذه الأمور اأدت اإلى 

تراجع الفكر اجلهادي ب�سفة عامة، والفكر القاعدي ب�سفة خا�سة.

ولكن ي�ستثنى من ذلك مناذج القاعدة، التي هي عبارة عن جمموعات م�سلحة، 
لي�س لديها فكر را�سخ اأو روؤية حمددة، واإمنا ت�ستلهم املبادئ العامة للفكر اجلهادي، 
وتعزل نف�سها عن الآخرين، ولي�س لديها اأي نية اأو رغبة يف احلوار مع الآخرين ملناق�سة 
اأفكارهم التي يرون، ب�سبب جهلهم، اأنها حق مطلق، ون�س مقد�س ل ميكن القرتاب 

منه.

دام  ما  والزيادة،  لالنت�سار  قابل  اأفريقيا  يف  القاعدة  مناذج  فم�ستقبل  اإذن، 
هناك الفقر، والبطالة، والف�ساد، وعدم وجود عدالة يف التوزيع، وعدم قيام رجال 
الدين الإ�سالمي مبهامهم على الوجه الأكمل، اإ�سافة اإلى النتهاكات ال�سارخة التي 

تقوم بها حكومات بع�س الدول الأفريقية جتاه مواطنيها ومعار�سيها)64(.

التي  املتطرفة  اإحدى اجلماعات  بوكو حرام متثل  اأن جماعة  الرغم من  على 
اأعلنت ان�سمامها اإلى تنظيم القاعدة، واأكدت وجود روابط جتمعها باجلماعات ذات 

)64( علي بكر، م�ستقبل تنظيم »بوكو حرام... مرجع �سابق.
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وحركة  الإ�سالمي،  املغرب  بالد  يف  القاعدة  كتنظيم  اأفريقيا،  يف  بالقاعدة  ال�سلة 
�سباب املجاهدين يف ال�سومال، فاإن الو�سائل التي اعتمدتها ال�سلطات النيجريية يف 

التعامل معها قد اأدت اإلى ت�سعيد هذه اجلماعة من عملياتها وزيادة املوؤيدين لها.

مواجهة  يف  املفرط  العنف  ا�ستخدام  على  النيجريية  ال�سلطات  اعتمدت  فقد 
حتركات اجلماعة منذ بدايتها، وت�سوير عمليات القتل اجلماعي لأع�سائها، واإعدام 
زعيمها بدون حماكمة، واعتقدت ال�سلطات النيجريية، وخ�سو�سًا قائد اجلي�س، اأن 
هذه الإجراءات �ستوؤدي اإلى الق�ساء على هذه اجلماعة، اإل اأن اأع�ساءها قد ازدادوا 
اإ�سرارًا على مواجهة عنف الأجهزة الأمنية بفو�سى تنت�سر يف عدد من مدن ال�سمال، 
وتهدد الحتاد النيجريي باأكمله، بل تهدد امل�سالح الغربية يف نيجرييا، وخ�سو�سًا 
الوليات املتحدة التي تعتمد على نيجرييا يف توفري 8% من ا�ستهالكها من النفط، يف 
الوقت الذي ت�سهد فيه مناطق كثرية يف نيجرييا، وخ�سو�سًا ال�سمال، منوًا وا�سحًا 
لالجتاهات املعادية لل�سيا�سة الأمريكية الداعمة لنظام الرئي�س النيجريي »غودلك 

جوناثان«. وقد هددت جماعة بوكو حرام باغتيال ال�سفري الأمريكي يف اأبوجا.

النيجري  الرئي�س  عجز  تعليقه-  -يف  �ستيكر  كالو�س  الأملاين  املحلل  وينتقد 
من  للمت�سررين  واإهماله  حرام  بوكو  جماعة  اإرهاب  مواجهة  عن  جوناثان  غودلك 
تلميذة وامراأة  الإرهاب، وخ�سو�سًا يف ق�سية اخلطف اجلماعي لنحو )300(  هذا 
يف نيجرييا من ِقَبل هذه اجلماعة املتطرفة. كما ي�ستغرب من عدم ا�ستعانته بعرو�س 
على  يثني  لكنه  الق�سية.  هذه  يف  حل  اإلى  للتو�سل  التو�سط  اأجل  من  الدين  رجال 
تخلي العامَل عن الالمبالة ولو للحظة، بالت�سامن مع الأمهات النيجرييات وانتقاد 
الإخفاقات ال�سيا�سية يف العا�سمة النيجريية اأبوجا ودعم احتجاجات املجتمع املدين.

رين من الإرهاب،  اإلى الت�سال بالأ�سخا�س املت�سرِّ َي�ْسَع غودلك جوناثان  مل 
الإ�سالميني -مثاًل- من طريق رجال  مع  اإجراء حوار  اأجل  اأي جهود من  يبذل  ومل 
الدين والأعيان، حيث ل يوجد يف �سيا�سته اأي مكان ملثل هذه العرو�س. ومتّثل عملية 
اخلطف اجلماعي لنحو )300( تلميذة وامراأة يف نيجرييا اأدنى م�ستويات �سيا�سته. 
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ل ظهور لغودلك جوناثان يف التلفزيون اإلى كارثة يف العالقات العامة؛  ى اأوَّ كذلك اأدَّ
فقد قال الرئي�س اإنَّه �سعيد لأنَّ الفتيات مل يتعّر�سن لأي اأذى، »اأي مبعنى اأنَّهن ل�سن 

يف عداد القتلى اأو اجلرحى«.

مع  التعامل  يف  اأخرى  و�سائل  اإلى  اللجوء  النيجريية  ال�سلطات  على  يجب 
من  التخفيف  جمرد  الو�سائل  هذه  تتجاوز  اأن  على  حرام،  بوكو  جماعة  اإرهاب 
بوكو  اعتبار  من  جوناثان  اإدارة  به  قامت  ما  اأو  لل�سراع،  املحلية  الديناميات 
تنظيم  يتزعمه  الذي  الدويل  الإرهاب  اإنتاج  من  ع�سكري  تهديد  اإل  هي  ما  حرام 
وت�ستخدم  اإجرامية  باأعمال  تقوم  ع�سابات  ظهرت  بعدما  وخ�سو�سًا  القاعدة، 
واأن  للمدنيني،  ا�ستهدافها  اجلماعة  فيه  تنفي  الذي  الوقت  يف  حرام،  بوكو  ا�سم 
عن  للتعبري  قنوات  وتوفري  ال�سلطة  هياكل  معاجلة  على  الفيدرالية  احلكومة  تعمل 
اإطار نيجرييا امل�ستقرة. فلم يعد ممكنًا منع �سعود  التطلعات الإ�سالمية املحلية يف 
املحلي.  احلكم  اأطر  يف  وم�ساركتهم  الإقليمية  ال�سلطة  اأجهزة  يف  امل�سلمني   �سباب 
اإن هزمية بوكو حرام تبداأ من خالل حماولة ال�سلطات الفيدرالية ا�ستيعاب مطالب 
ال�سباب املحروم اقت�ساديًا، وحل امل�سكالت املزمنة التي يعاين منها املجتمع الإ�سالمي 
النيجريية  ال�سلطات  اأدركت  منذ عقود طويلة، وتتجاهلها احلكومات املتعاقبة. وقد 
اأخريًا �سرورة التفاو�س مع هذه اجلماعة التي اأ�سبحت ت�ستقطب اأع�ساء جددًا نتيجة 
للفراغ ال�سيا�سي والقت�سادي، وحالة الغرتاب التي تعي�سها وليات ال�سمال، نتيجة 

اإخفاق موؤ�س�سات الدولة يف القيام باأدوارها يف هذا الإقليم.

من جهة اأخرى، اأفادت منى علمي، املخت�سة يف احلركات الأ�سولية، يف مقال 
لها ن�سرته �سحيفة )l’Hebdo magazine(، باأن هناك ف�سياًل اآخر ي�سمي نف�سه 
وقتل  خطف  عملية  وكانت  نيجرييا.  يف  اأي�سًا  ويوجد  ال�ساحل،  وراء  فيما  القاعدة 
التي  نف�سها  العمليات  مالمح  حتمل   2012 عام  يف  واإيطاليني  بريطانيني  مواطنني 
�سنها خمتار باملختار، وهو قائد يف جماعة املغرب الإ�سالمي، وهو الذي اأتقن ونظم 

ما ي�سمى اليوم بـ»اقت�ساد اخلطف«.
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واعتربت علمي اأنه: رمبا يوؤدي املزيد من التعاون بني »بوكو حرام« والأن�سار 
امل�سيحيني  بني  التوتر  وزيادة  مفاقمة  اإلى  املنطقة،  يف  اأخرى)65(  م�سلحة  وف�سائل 
وامل�سلمني يف منطقة حتكمها دول �سعيفة اأو فا�سلة، كما ميكن اأن يوؤدي ذلك اإلى تو�سيع 
طموحاتها اإلى ما وراء حدودها الأفريقية. وكما هي احلال يف مايل اأو اجلزائر، رمبا 
ي�سبحون معتمدين اأكرث فاأكرث على عمليات اخلطف املجزية، واقت�ساد الإرهاب)66(.

حتمت الأن�سطة الإجرامية وعمليات القتل اجلماعي والختطافات التي اأ�سبح 
تنامي  ب�سبب  اإيالءها اهتمامًا  الدول  الكثري من  ال�سنوات الأخرية، على  ينفذها يف 
ب�سبب  اأي�سًا  ولكن  الإقليمي،  وكذلك  لنيجرييا  القومي  الأمن  على  لي�س  خطرها 
تهديدها م�سالح القوى الكربى يف نيجرييا وكل منطقة غرب القارة الأفريقية)67(.

ويف حماولة لتحييد اأن�سطة هذا التنظيم املعادي لكل ما هو غربي، التقى روؤ�ساء 
دول هذه املنطقة بالعا�سمة الفرن�سية باري�س بدعوة من الرئي�س فران�سوا هولند، يف 
اأول قمة تعقد من اأجل بحث �سبل اإ�سرتاتيجية اأمنية قادرة على وقف تهديدات هذا 

التنظيم على الأمن الإقليمي والدويل)68(.

و�سكلت العمليات املتالحقة لبوكو حرام وقتلها مئات ال�سحايا يف خمتلف اأنحاء 
حتد  اأكرب  �سدها  عن  النيجريية  ال�سلطات  وعجز  وم�سلمني،  م�سيحيني  من  البالد 
املتحدة وال�سني  والوليات  اإلى دول كربى مثل فرن�سا  ينتقل  اأن  لدول املنطقة، قبل 

وبريطانيا.

)65( Y J. Peter Pham: Boko Haram’s Evolving Threat, NO. 20 / APRIL 2012,Africa Center For Strategic Stud-
ieS ,in:
http://africacenter.org/wp-content/uploads/2012/04/AfricaBriefFinal_20.pdf

)66( Mona Alami : BokoHaram. Un groupe viscéralement antioccidental, l’Hebdo magazine, Nº 2949 du ven-
dredi 16 mai 2014, in :
http://magazine.com.lb/index.php/fr/international/actualites-internationales-?issue_id=129

)67( Chukwudi Oparaku, Implication of Boko Haram Activities for National Security in Nigeria, Lambert Aca-
demic Publishing, 2012, 76 p

)68( Nigeria : le sommet de Paris déclare la guerre à BokoHaram,Libération du 17-05-2014, in :
http://www.liberation.fr/monde/2014/05/17/nigeria-le-sommet-de-paris-declare-la-guerre-a-boko-ha-
ram_1019718
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وهو الأمر الذي تكر�س اأكرث بعد ح�سول عنا�سر التنظيم على تر�سانة �سخمة 
من خمتلف الأ�سلحة املهربة من ال�سوق الليبية املفتوحة �سمن عملية اأخّلت مبيزان 
القوة مع وحدات اجلي�س النظامي النيجريي الذي عجز عن الت�سدي خلطره الداهم.

وجدت  الغربية  الدول  فاإن  الهتمام  ي�ستقطب  التنظيم  اأ�سبح هذا  ما  وبقدر 
فيه الذريعة لتو�سيع رقعة تدخلها الع�سكري يف اأفريقيا التي بداأتها بعملية »�سريفال« 
الفرن�سية يف مايل، و»�سنغاري�س« يف دولة اأفريقيا الو�سطى، وهي تريد الآن اأن تو�سعها 

بعملية مماثلة يف نيجرييا مادامت الذريعة متوفرة والغطاء كافيًا لتحقيق ذلك.

وميكن القول: اإن النتقادات التي وجهتها الدول الغربية وعلى راأ�سها الوليات 
املتحدة للرئي�س النيجريي غودلك جوناثان، واجلي�س النظامي يف نيجرييا)69( لي�ست 
نابعة من فراغ اإذا علمنا اأنها متهيد للمطالبة بن�سر قوات غربية يف هذا البلد بدعوى 
اأ�سبح ي�سكله تنظيم بوكو حرام على ا�ستقرار  م�ساعدته على مواجهة اخلطر الذي 

اإحدى اأكرب الدول الأفريقية �سكانًا واقت�سادًا وقوة ع�سكرية.

مثل  الذي  هيغ،  وليام  الربيطاين  اخلارجية  وزير  ت�سريحات  اإدراج  وميكن 
بالده يف قمة باري�س �سمن هذا الجتاه، عندما اأكد اأنه من املهم اأن تتحّمل احلكومة 
النيجريية م�سوؤولياتها باجلدية التي ي�ستدعيها املوقف، ويجب اأن ن�سع اإ�سرتاتيجية 

متكننا من دحر بوكو حرام والق�ساء عليها)70(.

هذه  تر�سمه  ما  حتقيق  على  قادرة  تعد  مل  النيجريية  القوات  اأن  �سلمنا  واإذا 
الإ�سرتاتيجية فاإن الأمر �سيكون بداية لعملية تدخل ع�سكري دويل جديد يف القارة 

الأفريقية.

)69( Laurent Touchard : Comment l›armée nigériane tente de faire face àBokoHaram, Jeune Afrique, 20-05-
2014, in:
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140520192249/defense-boko-haram-armee-nigeriane-lau-
rent-touchardcomment-l-armee-nigeriane-tente-de-faire-face-a-boko-haram.html

)70( Michael Martinez, Pierre Meilhan and Faith Karimi :( 17 May 2014). «War on Boko Haram»: African, 
Western nations unify in hunt for Nigerian girls». Cable News Network (CNN). Retrieved 18 May 2014. In :
http://edition.cnn.com/2014/05/17/world/africa/nigeria-abducted-girls/
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منذ  نوعها  من  الأكرب  �ستكون  الغربي  التدخل  رقعة  فاإن  ذلك  حتقق  واإذا 
ا�ستقالل الدول الأفريقية يف �ستينيات القرن املا�سي من ليبيا اإلى مايل وو�سوًل الى 

نيجرييا مرورًا بدولة اأفريقيا الو�سطى)71(.

وهي كلها مناطق تاأكد اأن باطن اأرا�سي دولها يحوي اأكرب الحتياطات العاملية 
من خمتلف املناجم واملواد الأولية التي حتتاجها ال�سركات الكربى والدول ال�سناعية 
ل�سمان هيمنتها على القت�ساد العاملي، وهو ما يف�سر ذلك ال�سراع اخلفي واملعلن بني 
دول مثل ال�سني والوليات املتحدة، وحتى الهند واليابان ورو�سيا والدول ال�ستعمارية 
ال�سابقة؛ من خالل زيارات �سامي م�سوؤوليها واملنتديات القت�سادية ال�سخمة لدول 
لتعزيز هذه العالقات وبخلفية قطع  التي عادة ما تخ�س�س  القوى،  القارة مع هذه 

الطريق اأمام اأي مناف�س حمتمل.

اأمام مناف�سيها يف  الطريق  باري�س قطع  الغربية من خالل قمة  الدول  اأرادت 
قارة عذراء �سمن عملية لتقا�سم الأدوار تاأكد من خالل جتربة ما حدث يف ليبيا، ثم 
يف مايل وجمهورية اأفريقيا الو�سطى، وقبلها كوت ديفوار، اأن الوليات املتحدة عادة 
تتكفل  بينما  اللوجي�ستي،  بالدعم  وبريطانيا  عملية،  لأي  ال�سيا�سي  بال�سق  تتكفل  ما 
فرن�سا بال�سق الع�سكري بدعوى ا�ستعادة ال�ستقرار والأمن، ولكن اخلفي منها يبقى 

املحافظة على م�سالح هذه الدول والتوازنات الكربى يف خمتلف مناطق العامل.

التقليدي على الدول  تاأثريها  اأن فرن�سا خرجت من نطاق  والفارق هذه املرة 
يدخل  بالإجنليزية، يف حتول  ناطقة  دولة  اإلى  �سيطرتها  كانت حتت  التي  الأفريقية 
�سمن تبادل الأدوار يف لعبة امل�سالح الإ�سرتاتيجية الغربية �سد م�سالح قوى �ساعدة 

تريد اأن تفر�س كلمتها و�سمان م�ساحلها.

اإذ مل  املرة، كما حدث يف مايل متامًا،  متاأخرة هذه  الغربية  العرو�س  جاءت 

)71( من خطر تنظيم القاعدة اإلى بوكو حرام.. ذرائع لإعادة ا�ستعمار اأفريقيا، �سحيفة امل�ساء اجلزائرية، 17 مايو )اأيار( 2014، على 
الرابط التايل:

http://www.el-massa.com/ar/content/view/85169
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البالد،  �سمال  على  الإرهابية  اجلماعات  �سيطرة  بعد  اإل  هولند  فران�سوا  يتحرك 
تعفن  �سابقة من  الرغم من حتذيرات  على  باماكو  العا�سمة  على  بالزحف  وهددت 
يف  نف�سه  والو�سع  يف مايل،  التدخل  يف  الدويل  املجتمع  مماطلة  جراء  من  الو�سع 
بطلب  عقدت  قمة باري�س التي  تاأتي  النيجريية  احلالة  يف  واليوم  الو�سطى،  اأفريقيا 
مب�ساركة  حرام  بوكو  تهديدات  حول  الفرن�سية  العا�سمة  يف  النيجريي  الرئي�س  من 
-بطبيعة  وممثلني  وبنني،  وت�ساد،  والنيجر،  والكامريون،  روؤ�ساء نيجرييا،  من  كل 
وتهدف  الأوروبي،  الحتاد  وعن  عن الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا  احلال- 
هذه القمة اإلى و�سع اإ�سرتاتيجية م�سرتكة ملكافحة حركة بوكو حرام، وهذا بعد مرور 
12 �سنة على تاأ�سي�سها، وخم�س �سنوات على اإعالنها احلرب على احلكومة النيجريية، 
وعلى الرغم من ذلك مل يتم ت�سنيفها من قبل الوليات املتحدة الأمريكية يف قائمة 

احلركات الإرهابية اإل ال�سنة املا�سية فقط.

حركة بوكو حرام، مل تعد اعتداءاتها وتهديداتها تقت�سر على نيجرييا وحدها، 
ولكن تعدتها اإلى دول اجلوار، مما يوحي باإمكان حتول هذه احلركة من الطابع املحلي 
اإلى حركة جهوية تن�سط يف منطقة غرب اأفريقيا كلها، حيث �سهد �سمال الكامريون يف 
الكثري من املرات هجمات ا�ستهدفت قوات الأمن الكامريونية وعدة عمليات اختطاف 
رعايا غربيني. كما ا�ستهدفت يف �سابقة م�سنعًا �سينيًا اجلمعة 16 مايو)اأيار( 2014 
يف مدينة وازا �سمال الكامريون القريبة من معقل اجلماعة يف غابة �سامبي�سا، ما اأدى 

اإلى �سقوط عاملني وُيجهل م�سري ع�سرة اآخرين.

تبدو قمة باري�س  )17 مايو )اأيار( 2014( التي عقدت ، حول نيجرييا، كبادرة 
لتدخل فرن�سي ثالث حمتمل يف اأفريقيا، بداأت تكتمل معامله يف عهد الرئي�س هولند 
بعد كل من عمليتي �سريفال يف مايل و�سنغاري�س يف اأفريقيا الو�سطى، وذلك يف اأوج 
عملية اإعادة ن�سر وتوزيع القوات الفرن�سية اجلارية يف القارة الأفريقية حتت م�سمى 
اأن يجعل منه هولند ح�سان طروادة لن�سر قواته يف  مكافحة الإرهاب. م�سار يريد 
القارة يف ظل غياب و�سفات اأفريقية ملكافحة الظاهرة، وال�سعف الهيكلي واملوؤ�س�ساتي 
املختلفة يف ظل  الأمنية  التهديدات  الذي يجعلها عاجزة عن مواجهة  القارة،  لدول 



بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح 

المسبــار284

اأفريقيا تتخبط يف حلقات  اأن تبقى  اأطراف خمتلفة تريد  ت�سارب وتداخل م�سالح 
مفرغة ل تنتهي)72(.

النحو  على  والدوليني،  الإقليميني  الفاعلني  انتباه  حرام  بوكو  عمليات  جذبت 
التايل:

�سد  جماعيًا  وموقفًا  �سيا�سيًا  اإعالنًا  الإيكوا�س  تبنت  الإقليمي:  امل�ستوى 
خطة  وتنفيذ  الإرهاب  ملكافحة  اإقليمية  اإ�سرتاتيجية  لتوفري   ،2013 عام  الإرهاب 
يف  حمدودًا  دعمًا  تواجه  الإيكوا�س  اأن  اإل  حماربته،  على  الأع�ساء  الدول  مل�ساعدة 
مواجهة الإرهاب؛ لأن متويل اأن�سطتها مرتبط باأجندة املانحني الأجانب. وقد قامت 
ت�ساد  بحرية  حو�س  دول  مع  متعددة  قوات  واأن�ساأت  اأمنية  اتفاقيات  بتوقيع  نيجرييا 
ملحاربة   2012 )ني�سان(  اأبريل  يف  تفوي�سًا  القوات  هذه  ومنحت   ،1988 عام  منذ 
املتحدة  الأمم  من  الأفريقي  الحتاد  طالب  وقد  الإرهابية.  حرام  بوكو  اأن�سطة 
اإ�سدار قرار مينح القوات الأفريقية �سالحية التدخل يف نيجرييا للقتال �سد »بوكو 
الأفريقية. القوة  لدعم  �سندوق  ا�ستحداث  اإلى  الأفريقي  الحتاد  دعا  كما   حرام«، 
امل�ستوى الدويل: تلقي عمليات بوكو حرام ال�سوء على امل�سالح الفرن�سية يف اإقليمي 
و�سط وغرب اأفريقيا، حيث مت عقد قمة عن الأمن يف باري�س يف مايو )اأيار( 2014، 
اتخذت جمموعة من الإجراءات ملواجهة الإرهاب من بينها و�سع خطة لتمكني التعاون 
ال�ستخباراتي وتن�سيق ومراقبة احلدود وتكوين فريق لتنفيذ خطة عمل متفق عليها، 
كما مت املوافقة على جمموعة من املبادرات لتقدمي دعم مايل ودعم للمراأة يف املناطق 

املتاأثرة من الهجمات.

هذه احلركة التي كانت حمدودة يف جمال ن�ساطها وحم�سورة يف حيز �سيق 
يف نيجريا، خرجت للعلن بقوة، و�ساهمت جهات غربية يف انت�سار ا�سمها وا�ستهارها، 
ومل تنِف تقارير غربية اأن )بوكو حرام( رمبا تكون �سنيعة ملخابرات غربية بالرغم 

)72( اأمني بلعمري، بعد قمة باري�س حول الو�سع الأمني بنيجرييا، هل يح�سر هولند تدخاًل ع�سكريًا ثالثًا يف القارة ال�سمراء؟ �سحيفة 
ال�سعب اجلزائرية، 17 مايو )اأيار( 2014، على الرابط التايل:

http://goo.gl/IG2nDJ
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من عدم وجود ما يوؤكد هذا القول عمليًا حتى اللحظة.

لكن القمة الأفريقية اليوم، وجدت )بوكو حرام( هي الهدف الأ�سمى لهتمامها، 
ر هذا امللف مداولتها، ومت اتخاذ قرارات ب�ساأنها. فاملالحظ اأن القادة الأفارقة  وت�سدَّ
ف، وهو املعاجلة الأمنية، مثلما  اتخذوا ذات الأ�سلوب الغربي يف معاجلة ظواهر التطرُّ
فعلت فرن�سا يف الأزمة �سمال مايل مع حركة )اأزواد( واملجموعات املتهمة باأنها جزء 

من تنظيم القاعدة يف ال�سحراء الكربى ودول ال�ساحل الأفريقي.

فالأ�ساليب الغربية التي تقوم على احلمالت الع�سكرية، �سُتفاقم من الأزمات، 
الأ�سباب  معاجلة  القارة  ودول  الأفريقية  القمة  من  فاملطلوب  حلها؛  يف  ُت�سهم  ولن 
الى ا�سمحالل  وتقود  وتقلِّل من خطرها  تولِّد مثل هذه املجموعات  التي  واملحا�سن 

دورها واآثارها.

فالق�سية لي�ست هي �سبعة اآلف جندي اأفريقي وتن�سيق ع�سكري ملواجهة )بوكو 
هات جتفف ينابيع هذه املجموعات،  حرام(، لكنها يف �سرورة اتخاذ �سيا�سات وتوجُّ
جمتمعاتها؛  وحماربة  دولها،  يف  احلاكمة  الأنظمة  مواجهة  يف  دوافعها  من  ف  وتخفِّ
الف�ساد  وانت�سار  الر�سيد  احلكم  وغياب  القت�سادي  والختالل  التنموي  فالتخلُّف 
وعجز  الفقر  وتف�سي  ال�سلطة  مقاليد  على  الفا�سدة  ال�سيا�سية  النُّخب  و�سيطرة 
ل العوامل امل�ساعدة  احلكومات الأفريقية عن حماربته واحلد من غلوائه، هي التي ُت�سكِّ

على ن�سوء وتعدد وتكاثر هذه احلركات.

لل�سيا�سات  والعميقة  الدقيقة  بالإ�سالحات  تت�سل  معاجلات  من  بد  فال 
الجتماعية بكل اأنواعها يف التنمية ومكافحة الفقر وتر�سيخ مفاهيم التطوُّر ال�سيا�سي 
وتعزيز الدميقراطية وتو�سيع مظلة امل�ساركة ال�سيا�سية يف احلكم، واتباع ُنُظم جديدة 
يف ن�سر الوعي املجتمعي بق�سايا التنمية اخلدمية واحلوار ونزاهة احلكم وال�سفافية.

فهذه هي الو�سائل الوحيدة ملواجهة خطر التطرُّف يف اأفريقيا، فلن ت�ستطيع اأي 
ف؛ فالتجربة الأمريكية  قوة ع�سكرية مهما كانت من ا�ستئ�سال �ساأفة ما ُي�سمى بالتطرُّ
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ق الهدف حتى بعد احتالل البلد لأكرث من ثالثة ع�سر عامًا، وما  يف اأفغان�ستان مل حُتقِّ
حدث يف العراق، وما يجري يف �سوريا وليبيا ومناطق عديدة يف العامل. 

القوة  اأن  الغربي،  النموذج  تتخذ  التي  الأمنية  املعاجلات  ف�سل  يف  وال�سبب 
الع�سكرية ل تواجه هدفًا ع�سكريًا حمددًا، بل تواجه حالة اجتماعية. فاأخطر ما يف 
ل احلرب الى حالة اجتماعية متغلغلة يف ن�سيج  احلروب والعمليات امل�سلحة، اأن تتحوَّ

املجتمع واعتقاداته الدينية وروؤاه ال�سيا�سية.)73(

اإن القادة الأفارقة ل بد لهم من طريق ثالث، وحتى الهتداء اإلى هذا الطريق 
)بوكو  حركة  مثل  ملواجهة  ال�سميمة  الأفريقية  والتقاليد  احلكمة  وا�ستعمال  الثالث 
واملر�س، فمر�س  الفقر واجلهل  الأولويات؛ فالعدو هو  ترتيب  ننتظر منهم  حرام(، 
يفتك  الإيدز  ومر�س  حرام.  بوكو  قتلتهم  عمن  اأ�سعافًا  الأرواح  من  ح�سد  اإيبول 
بالأفارقة، واآخر اإح�سائية تقول: اإن ثالثة من بني ع�سرة اأ�سخا�س م�سابون بالإيدز 
يف اأكرث من »35« بلدًا اأفريقيًا، اأي مئات املاليني من الأفارقة يواجهون خطر املوت 
بالإيدز والإيبول والبلهار�سيا واملالريا وال�سل الرئوي وفريو�س الكبد الوبائي واحلمى 
ال�سفراء.. دعك عن ال�سراعات الدامية يف دولة جنوب ال�سودان واأفريقيا الو�سطى 

وال�سومال ومناطق يف بالدنا و�سرق الكونغو و�سمال اأوغندا!..)74(

خالصة

يت�سم  حرام(  )بوكو  جماعة  تتبعه  الذي  العنيف  املتطرف  النهج  اأن  يبدو 
باجلهاد من طريق ال�سدمة، فال تلتفت اجلماعة اإلى الإدانات وال�ستنكارات املحلية 
والإقليمية والدولية، ورمبا ت�سكل عملية اختطاف الفتيات الأخرية مرحلة جديدة يف 
طبيعة التعامل معها دوليًا، وقد ن�سهد تدخاًل دوليًا اإذا ف�سلت عملية حترير املختطفات 

)73( القمة الأفريقية.. وفخ بوكو حرام ..!�سحيفة النتباهة، 31 يناير )كانون الثاين( 2015، على الرابط املخت�سر التايل:
http://goo.gl/IG2nDJ

)74( القمة الأفريقية.. وفخ بوكو حرام ..!، املرجع ال�سابق.
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بدعم من جمل�س الأمن الدويل كما حدث يف �سمال مايل.)75(

وت�ستمر، طاملا  العنف �ستكرب  اأعمال  اأن  للم�سهد يف نيجرييا يدرك  املتابع  اإن 
اأن احلكومة ت�سري يف طريق متعرج غري حمدد املالمح؛ ف�سيا�سة غودلك تقوم تارة 
على مغازلة احلركة من دون ال�ستجابة ملطالبها، وتارة على املواجهات التي تعتمد 

الع�سوائية وتفتقد الدقة.

اأوجاع  لبرت  و�سيلة  اأكرث من  اإلى  نيجرييا يف مفرتق طرق، ورمبا حتتاج  تقف 
الفاعلة،  والأطراف  الدولة  بني  جديدة  لتفاهمات  التاأ�سي�س  اأولها  حرام«،  »بوكو 

وال�سروع يف حوار وا�سع ملعاجلة ق�سايا امل�سلمني.

وثانيها الت�سدي لأفكار »بوكو حرام« بالدليل واحلجة، فمالحقة اأفراد احلركة 
من دون مراجعة وتفنيد اأفكارهم ل جتدي، ل �سيما اأن الفكرة ل متوت اإل اإذا فقدت 

زخمها وجدواها.

الت�سريعية  املنظومة  يف  النظر  اإعادة  اإلى  حاجة  يف  البالد  تبدو  املقابل  يف 
التوتر  حال  اإنهاء  وتاليًا  املجتمعي،  الندماج  عملية  بتمرير  ي�سمح  مبا  والقانونية 

والحتقان املت�ساعدة)76(.

)75( ح�سن، اأبو هنية: »بوكو حرام«.. واجلهاد عن طريق ال�سدمة، اأخبار اليوم اجلزائرية، 14 مايو )اأيار( 2014، على الرابط التايل:
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/?option=com_content&tmpl=component&id=106161

)76( كرم، �سعيد، كيف تواجه نيجرييا عنف »بوكو حرام«؟ احلياة اللندنية، اخلمي�س، 22 مايو )اأيار( 2014. 


