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بوكو حرام: التداخالت 
الدينية واإلثنية 

والسياسية 

عمر البشير الترابي 

مع  التعامل  يف  تاريخية  مع�سلة  النيجريية  الدولة  تواجه 
النف�سي  الأثر  باذخة  ال�سمال؛ وممالك  اإ�سالمي عميق اجلذور يف  تراٍث 
وتاريخ   )1893  -  1380( برنو  باإمرباطورية  تتمثل  مواطنيه،  لدى 
خالفة عثمان دان فوديو )Usman dan Fodio( )1754 - 1817( يف 
�سوكوتو. اأنتج التاريخ باأجماده وانك�ساراته، ثم الف�سل يف تنمية ال�سمال، 
اإ�سالمية  والعبث بالرتكيبة الإ�سالمية  الداخلية، عرب ا�سترياد تيارات 
وافدة لتعزيز هوية دينية �سيا�سية جديدة؛ ذهنية اإ�سالمية نافرة من 
فكرة الدولة يف ال�سمال، الذي قدم هويته الدينية على هويته الإثنية 
م�سيحيًا،  نف�سه  فعرف  اجلنوب  اأما  الإ�سالم،  اإىل  بانتمائه  نف�سه  فعرف 
حتى غدت الذهنية امل�سلمة تعادي منط التعليم باعتباره غربًيا غريًبا.

( باحث يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث - دبي.  (
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ن�سطت ال�سلفية يف نيجرييا، ومعها الإخوان امل�سلمون، منذ �سبعينيات القرن 
املن�سرم، كما �سيظهر يف الدرا�سة تباعًا، و�سار لل�سيعة وجود بعد اأن جنح اخلميني 
يف ثورته عام 1979 وتاأثر الطالب بها. وحدث مترد »مروة« يف 1995 وهو �سيا�سي 
النطالقة  ولكن  الكامريونية.  الأ�سول  على  ويعتمد  والتهمي�ش  الفقر  ي�سكو  ديني، 
خيار  اأُعلن  حني  ال�سيا�سيني،  بع�ش  وبني  بينها  بالتوافق  كانت  للجماعات  احلقيقية 
تطبيق ال�سريعة، فا�ستطاع حكام الوليات ك�سب تاأييد اجلماهري عرب هذه اجلماعات، 
اأن لها �سلطة على احلّكام، و�سرعان ما حدث اخلالف بينهما،  اأ�سبحت تظن  التي 
فنتج عن ذلك وجود �سراع اجته نحو الت�سدد اأكرث فاأكرث، تكرر الأمر ذاته مع حممد 
يو�سف الذي انتقد »جماعة اإزالة البدعة واإقامة ال�ُسّنة« لأنها دعمت مر�سًحا م�سلًما 
عرّب  روؤيته.  ح�سب  الغربية،  »الدميقراطية«  اإثم  يف  بذلك  ف�ساركت  النتخابات  يف 
عن هذا الرف�ش بالهجرة وبناء جمتمعات منعزلة؛ لأن املجتمع العام كافر -ح�سب 
ت�سوره، وهنا ات�سع نطاق التكفري جمدًدا لرُيبط بنطاق »رف�ش الدولة« وياأتي من بيئة 

التهمي�ش.

بعد نزوع حممد يو�سف اإلى الت�سدد الأكرب ن�سبت اإلى جماعته اغتيالت لعلماء 
الطاقة اجلهادية  ت�سدًدا. وت�سبب مقتله بطريقة مهينة يف تفجري  اأقل  اآخرين،  دين 
لبوكو حرام، التي بايعت داع�ش وما تزال تت�سقق متناف�سة يف �سباق التكفري. وما يزال 
وقتل  الفتيات  بخطف  الّدين،  با�سم  تقوم،  اإرهابية  فظاعات  على  مفتوًحا  ال�سجال 

ال�سيوخ والأطفال، ول يواجهها �سوى املزيد من العنف.

حتاول هذه الدرا�سة تتبع م�سار خروج التطرف الديني من تفاعالت الإ�سالم 
نيجرييا،  �سمال  يف  املت�سدد  التطّرف  اإلى  و�سوًل  ال�سيا�سي،  والإ�سالم  التقليدي، 
وتتناول التاريخ ال�سيا�سي للدين فيها، مع مالحظة عنا�سر التقليد ال�سويف، وظروف 
الدولة،  اإدارة  �سوء  مع  واخلمينية،  الإخوانية  الثورة  وحمفزات  ال�سيا�سي،  التهمي�ش 

و�سوًل اإلى انفجار احلركة الإرهابية املتطرفة، مثل بوكو حرام.
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الصلة بين تاريخ وحاضر المسلمين في نيجيريا

ي�سكل امل�سلمون ن�سبة غالبة يف غرب اأفريقيا، ويرتكز اأكرثهم يف �سمال نيجرييا 
الواقع  واجلهة يف �سناعة  والإثنية  الدين  ويتزاوج  الكربى،  ويتوزعون بني عرقياتها 
ال�سيا�سي لنيجرييا مبا يت�سل واأزمة بوكو حرام. جتّلى هذا التاأثري يف الواقع ال�سيا�سي 
والجتماعي والقت�سادي، وهو التاأثري الذي رافقته م�سببات اخللل الهيكلي يف بناء 
الهوية النيجريية -حالها حال اأغلب الدول الأفريقية- وما جنم عنه من اإ�سكاليات 
الندماج الوطني، وتنامي الولءات الفرعية )الدينية والقبلية والطبقية( على الولء 

الوطني للدولة النيجريية.

يرجع الختالل يف تكوين الهوية الوطنية يف الغالب، اإلى الإرث ال�ستعماري، 
الإثنية والعرقية.  بالتعددية  امل�سي�سة، وتالعبه  التب�سريية  وممار�ساته من احلمالت 
ولكن ي�ساف اإليه يف حالت النزاع، �سيولة احلدود التي تف�سل »قبائل موحدة« ذات 
اإرث تاريخي م�سرتك، وانعدام ال�سلة بني ال�سمال واجلنوب من الناحية الدينية اأو 

التاريخية، في�سعر الطرفان اأنهما مرغمان على العي�ش مًعا، جرًبا ل اختياًرا.

ب�سبب  متما�سًكا،  ج�سًدا  ول  متجان�ًسا  واحًدا  كياًنا  لي�سوا  اأنف�سهم  امل�سلمون 
عوائق اللغة وحواجز الطرائق واملذاهب، فال�سمال ذو الأغلبية امل�سلمة، ت�سكنه قبائل 
اجلنوب  ويف  »الأيبو«،  قبائل  ال�سرقي  واجلنوب  ال�سرق  ويف  و»الفولين«،  »الهو�سا« 

واجلنوب الغربي ذي الأغلبية امل�سيحية ت�سكن قبائل »اليوروبا«)1(. 

فخاخ مضللة في دراسة التشدد في نيجيريا

نيجرييا،  تاريخ  فخاخ  املوؤلفون عن اخلو�ش يف  يناأى  التاريخ:  فخ جتاهل 
املعقد من ناحية، وامل�سلل من نواٍح اأخرى؛ فلكل فريق داخل نيجرييا رواية توؤيد ما 

)1( حممد عبدالكرمي اأحمد، بوكو حرام من اجلماعة اإلى الولية: اأزمة التطرف والف�ساد يف اأفريقيا، العربي للن�سر والتوزيع، القاهرة، 
نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2017، �ش52.
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يّدعيه، ولذا افرت�ش باحثون)2( اأن عليهم البدء من العام 1970، اأي منذ ميالد ُمن�سئ 
بوكو حرام؛ الأول، حممد يو�سف، ثم اأبي بكر �سيخو. تقوم فر�سية هوؤلء على اأّن املهم 
فهمه ودرا�سته هو ما �سّكل �سخ�سيات مثل حممد يو�سف، وبالتايل فالأحداث الرئي�سة 
تبداأ يف الثمانينيات، فال ت�سمل جدال تطبيق ال�سريعة الذي كان يف اآخر ال�سبعينيات. 
بل تبداأ باأزمات النزاع الأهلي يف 1987 ، ومترد »حممد مروة«، الذي انعك�ش على وعي 
بعنف،  امل�سلمني  مع  تتعامل  الدولة  اأن  وجيلهما، وعرف اجليل عربه  و�سيخو  يو�سف 
ح�سب الزعم، ولحًقا تر�ّسخت لديهم روؤية باأن دولة ما بعد ال�ستقالل م�سممة لعداء 

امل�سلمني! 

فخ  يف  التعقيد؛  من  هروبه  طريق  يف  يقع،  الدرا�سات  من  الجتاه  هذا  ولكن 
مدى  قيا�ش  يف  فهمها  �ستخت�سر  اأنها  تّدعي  التي  الدرا�سات،  هذه  كل  لأن  حمري، 
التاريخ  الرئي�سة، تقع يف تب�سيط  اأو عنا�سر احلركة  اأبطال الق�سة  التاأثري يف حياة 
واأن  خ�سو�سًا  الغر�ش،  من  يخلو  ل  ا  اأي�سً التب�سيط  وهذا  بعمق،  تناوله  عن  ا  عو�سً
باحثني قفزوا اإلى عثمان دان فوديو )1754-1817(، مبا�سرة لربطه ببوكو حرام. 
الذي  العميق،  التاريخي  ال�سياق  اإليها كثرًيا))(، ولكنها تتجاهل  اأُ�سري  وهي حماولة  
اإلى حٍد  يتوافق  باأ�سلوٍب فقهي، قد  يربز فيه دان فوديو �سوفيًا يقود حركة جهادية 
كبري مع املعطيات الدينية اآنذاك، ولكنه ل يلتقي مع الأ�سول ال�سلفية التي انبعثت يف 
اجلزيرة العربية اآنذاك، بل يقع داخل مدار�ش التفكري الفقهية التقليدية النيجريية، 
باأفكار من خارج  اأتى  الذي  النقي�ش  له،  ال�سلفي  النقي�ش  يو�سف ميثل  بينما حممد 
القارة واملذهب، اأو تفاعل معها، كما ياأتي يف حالة الزكزاكي. والنتقاد نف�سه، وّجه 

ملن حاول ربط حممد مروة بدان فوديو، لعلة تكرر املهدية)4(.

)2( Thurston, Alexander. Boko Haram: The History of an African Jihadist Movement. Princeton University Press, 
2017.

)(( Smith, Mike. Boko Haram: inside Nigeria’s unholy war. IB Tauris, 2015.

)4( Adesoji, Abimbola O. «Between Maitatsine and Boko Haram: Islamic fundamentalism and the response of 
the Nigerian state.» Africa Today 57, no. 4 (2011): 98-119.
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التكوين  جتاهل  اآخرون  حاول  للم�سلمني:  العرقي  التكوين  جتاهل  فخ 
العرقي، وان�سغلوا بالرتكيبة الدينية املبنية على اأرقام تعك�ش عدد امل�سلمني وامل�سيحيني، 
فمن جهٍة هم يتنا�سون اأّن هذه الأرقام منذ العام 1900 اإلى الآن تغريت ب�سكل كبري، 
مما يجعلها واجهة لتغيري اأكرب منها، ور�سدها كرقم فح�سب ي�سيع معناه اإن مل نبحث 
عن العنا�سر الجتماعية التي ت�سكلها. فاإذا عرفنا اأن ن�سبة الأديان الإبراهيمية كانت 
ون�سبة   ،)%10( دون  كانت  امل�سيحيني  فن�سبة  نيجرييا،  تاريخ  يف   ،)%40( جتاوز  ل 
امل�سلمني كانت )25%( يف بداية القرن الع�سرين، ح�سب املزاعم الر�سمية، ثم اأخذت 

هذه الن�سب يف القفز يف �سراع بينهما حتى تنا�سفا عدد ال�سكان.

خ�سو�سًا  مهم،  والدعوة  والتب�سري  للتديني  ال�سيا�سية  الأغرا�ش  افرتا�ش  اإن 
واأن هناك مالحظات من قبيل حتّول قبائل اإلى اأديان اأخرى لأغرا�ش �سيا�سية؛ فثمة 
وتنظيم  �سيا�سية  قوى  لتعزيز  امل�سيحية  انتظمت يف  اأنها  بحوث  اأ�سارت  وثنية  قبائل 
بحوث  يف  نف�سه،  الأمر  اإيجاد  فهم  وميكن  اأف�سل)5(.  ب�سورة  عرقيتها  ميثل  حزب 
اأخرى لنتقال مت�سّوفة اإلى مذاهب اأخرى؛ �سواء خارج املذهب ال�سني كالت�سّيع بعد 

الثورة اخلمينية كما �سيلي، اأو اإلى ال�سلفّية العربّية قبلها. 

ما تعريف التطرف وحده، وهل ال�سريعة هي لفتته؟ هل كل نيجريي يطالب 
اإّن ال�سريعة رمبا ت�سبح مفهوًما يطلق على حالة  بال�سريعة، يتبع لن�سق الت�سدد؟ اأم 
هوياتية رمزية، ل لزم اأو مقابل لها يف الواقع؟ هذا اأمر اآخر، يبدو التنبيه اإليه يف 
للتطرف  كمحدد  مرتبطة  تكن  مل  كمطلب  الإ�سالمية  ال�سريعة  فاإن  مهًما؛  املعاجلة 
داخل نيجرييا، بل كانت �سمن امل�ستفزات ذات احلدين، ُتثار من ال�سيا�سيني امل�سلمني، 
يكونوا  مل  ال�سريعة  عن  دافعوا  الذين  فاأغلب  املدنيني،  اإحراج  اأو  املتدينني،  جلذب 
ا مثل حممد يو�سف فر�سة الربوز  جهاديني، ولكن حركتهم ال�سيا�سية منحت اأ�سخا�سً

)5( Falola, Toyin. Violence in Nigeria: The crisis of religious politics and secular ideologies. University Rochester 
Press, 1998.

انظر: درا�سة نايلز كا�ستفيلت »Niles Kastfelt« عن الأقليات يف اأداماوا »Adamawa« التي حتولت لعتناق امل�سيحية بني عامي 1940-
1960 من اأجل توحيد واإن�ساء حزبني �سيا�سيني رئي�سني، وهما: موؤمتر احلزام الأو�سط املتحد »United Middle Belt Congress« ورابطة 
املنطقة الو�سطى »Middle Zone League«، لتمثيلهم يف نظام فيدرايل، والتفاو�ش مع احلزب احلاكم حينذاك، وهو املوؤمتر ال�سعبي 
ال�سمايل. قد حّول امل�سيحيون كنائ�سهم اإلى مقرات لالأحزاب ال�سيا�سية، وكّونوا، انطالقًا من الدين، ثقافة مقاومة املوؤمتر ال�سعبى ال�سمايل.
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بال�شريعة  االرتباط  ولعل  وغريهما.  و»مايدوغري«  »�شوكوتو«  يف  للم�شلمني،  كواجهة 
يف الغرب االأفريقي، هو ارتباط هوياتي؛ ال عالقة له بامل�شامني الت�شريعّية احلديثة 
التي يوحي بها اللفظ. فال�شالطني يف »�شوكوتو« اأو »كانو« يوؤمنون بهذا االرتباط على 
ن�شٍق مالكي معزز. اأما اللفظ يف �شياقه اجلديد، الذي يظهر يف املطالبات ال�شيا�شية، 
فكان يتكئ على ن�سق �سلفي يعتمد على ابن تيمية وتالميذه املبا�سرين، اأو الروحيني. 
ومل تقت�سر املطالبة ال�سيا�سية به على الإخوان، ف�سيظهر يف م�سوغات العنف احلركي 
ال�سيعي، حمفٌز لرف�ش اأّي حتوٍل يحكمه د�ستور »غري ال�سريعة«، كما يف حالة اإبراهيم 

الزكزاكي.

ال�سمال  القبائل يف  اأّن  اللغة وهوّية القبيلة، وهي  عن هوّية  اأخري،  فّخ 
ولي�ست  قبلي؛  حتالف  ثم  اأوًل  لغة  فالهو�سا  م�سللة،  الإثنية،  والتعريفات  الألقاب  اأو 
�ساللة، والفولين يف ال�سمال الغربي يت�سامن مع الهو�سا، وهو يقوم على اإرث يعتمد 
يقيًنا على جهود )عثمان دان فوديو( يف القرن الثامن ع�سر، والكانوري يف ال�سمال 
ال�سرقي هم املقيمون على اأنقا�ش بالد البورنو »امل�سلمة« �ساحبة الأروقة يف الأزهر، 
وهي البالد التي خ�سعت لحًقا لعثمان دان فوديو خ�سوًعا)6(، وعا�سمتها مايدوغري 
اإليها بوكو حرام وحممد يو�سف. وتطوي هذه التناق�سات قراطي�َش من  ُن�سبت  التي 

التفا�سيل الجتماعية امللغزة، التي ت�ستدعي النتباه.

عثمان  ال�سيخ  »مدينة  باعتبارها  �سوكوتو،  مدينة  عن  تعريًفا  –مثاًل-  جند 
اأيامه  حتى  ولزمها  غوبر،  بالد  من  هجرته  بعد  له  موطًنا  اتخذها  حكومته،  ومقر 
اأن�سوؤوا  حيث  الربيطاين  الحتالل  حتى  ال�سيا�سية  حكومته  قاعدة  وظلت  الأخرية. 
اأما  املقاطعات.  جملة  من  مقاطعة  �سوكوتو  ف�سارت  كدونا،  يف  احلا�سرة  القاعدة 
مقاطعة �سوكوتو فاإنها ت�سمل بالد زنفرة التي كانت اإحدى املمالك الهو�سية القدمية 
والتي كانت عا�سمتها كياوي، ومنها انتقلت العا�سمة اإلى �سوكوتو. وملا احتل الإجنليز 
بالد ال�سمال فقدت �سوكوتو نفوذها و�ساع جمدها وبهاوؤها اإل يف �سفحات التاريخ، 
ول يزال �سلطانها يحمل لقب اأمري املوؤمنني، ويتمتع بال�سرف الروحي والتقليدي بني 

)6( حممود �ساكر، نيجرييا، عن موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية 1971، �ش55.
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اأمراء ال�سمال، واأ�ساف اإلى �سرف هذا الأمري كون رئي�ش وزراء �سمال نيجرييا من 
اأهل بيته«))).

المكّون التقليدي: صراع التيجانية والقادرية

الطرق  اإلى  منتٍم  واأغلبهم  املالكي،  املذهب  نيجرييا  يف  امل�سلمني  معظم  يتبع 
التا�سع ع�سر؛  اإلى القرن  التي ميتد تاريخها يف �سمال نيجرييا  التقليدية،  ال�سوفية 
اأتباعها من نخب الفولين  اإذ �سلك عثمان دان فوديو الطريقة »القادرية« التي كان 
من  جزًءا  الطريقة  هذه  اأ�سبحت  وقد  املجتمع،  يف  والمتيازات  املنا�سب  واأ�سحاب 
»التيجانية«،  الطريقة  بن�سر  فوتي«  قام »عمر  �سوكوتو. ويف عام 0)18  هوية خالفة 
والتي انت�شرت على نطاق وا�شع بحلول القرن الع�شرين يف اأو�شاط العامة، وخ�شو�شًا 
يف »كانو« العا�سمة التجارية لل�سمال، مما �ساهم يف �سرعة انت�سارها يف كافة اأنحاء 
نيجرييا وغربها بالتحديد، وتعترب هي املناف�ش للقادرية وما متثله، وقد كانت بينهما 
اإلى الطريقتني الكربيني )التيجانية والقادرية(، ظهرت بع�ش  منازعات. بالإ�سافة 

الفرق ال�سوفية الأخرى، مثل »الأحمدية« و»ال�سنو�سية«. 

بني  م�ساكل  خّلف  الذي  ال�سيا�سي،  الواقع  الأمر  اأو  ال�ستعمار  تركة  عن  اأما 
من تعاي�ش معهم، ومن تناكروه، فهي تركت لغًزا اإ�سافًيا، فقد كان ال�ستعمار ينظر 
اإلى الكانوريني اأو الكامن على اأنهم مت�سددون، وكان »امل�سلمون ال�ساحلون« يف اأعني 
يعتربونهم  لأنهم  القادريني،  �سوكوتو،  خلالفة  ال�سابقني  احلكام  هم  الربيطانيني 
واملهدية  التيجانية  الطرق  اأن  اعتربوا  ذلك،  من  النقي�ش  وعلى  دينًيا،  معتدلني 
وال�سنو�سية ال�سوفية هي طرق يحمل اأتباعها جينات التع�سب، وبالتايل هم »م�سلمون 

�سيئون«. 

)7( اآدم عبداهلل الإلوري، موجز تاريخ نيجرييا، عن من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 1965، �ش77. الإلوري هو عميد املركز العربي 
الإ�سالم  بحركات  للنيجرييني  املبكر  الهتمام  هذا  ويعك�ش  البنا،  ح�سن  التقوا  الذين  الإ�سالميني  من  كان  وقد  باغيغي،  يف  الإ�سالمي 

ال�سيا�سي وتوا�سلهم مع ال�سرق الإ�سالمي.
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اعتقد الربيطانيون اأن الرتبية الإ�سالمية بالن�سق التعليمي البورناوي �ستوؤدي 
اإلى التع�سب. ومن هذا ال�سراع على التعليم، ياأتي اأحد الأ�سول الثقافية ل�سم »بوكو 
واحلركات  الدينية  اجلماعات  من  العديد  ال�ساحة  على  ظهرت  كذلك  حرام«)8(. 
نيجرييا، مثل  الربوت�ستانتية يف جنوب  الإ�سالحية  للحركات  كانعكا�ش  الإ�سالحية، 
»جماعة ن�سر الإ�سالم« التي تاأ�س�ست عام 1961، وال�ساعية لتوحيد ال�سمال امل�سلم 
حتت قيادة اأحمد بيللو، الذي اأراد قوة اإ�سالمية متكنه من حكم كل نيجرييا. ظهرت 
لحقًا »اإزالة البدعة واإقامة ال�سنة«، وجماعات ثورية مثل »امليتايت�سني« وغريها، كلها 
ت�ستند على تطبيق ال�سريعة وتاأ�سي�ش الدولة الإ�سالمية واإقامة حكومة دينية. وارتبطت 
هذه اجلماعات بالفكر ال�سلفي، والذي ظهر يف نيجرييا يف حقبة ال�ستينيات من القرن 
املا�سي يف مواجهة الطرق ال�سوفية، وقد ا�ستبكت هذه اجلماعات يف نزاعات طائفية 
م�سلمني  بني  نزاعات  وهي  املا�سي،  القرن  من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف حقبتي 
وم�سلمني اأو م�سلمني وم�سيحيني«)9(. اإل اأن العامل املوؤثر يف ظهور احلركات ال�سيا�سية 
الدينية الإ�سالمية بعد ال�ستقالل، �سهد تغيرًيا كبرًيا بعد الثورة الإيرانية يف 1979، 

والتي كانت منوذجا للدولة الدينية.

تأثير الحكومات في فشل إدارة التنوع وتسييسه

ال�سعب«.  من  خاطئ  اأمر  هناك  لي�ش  القيادة.  ف�سل  هي  بب�ساطة  »امل�سكلة 
اإلى اليوم«)10(، وهذه احلوكمة التي ف�سلت يف �سمان  هذا التعليق  »ما يزال  �سارًيا 
الذي  للد�ستور  بك�سل،  ف�سلها،  ُيعزى  اأن  ميكن  نيجرييا،  مثل  بخريات  بلد  ا�ستقرار 

خّلفه امل�ستعمر.

فقد توالت الد�ساتري منذ العام 1951، وبرزت اأحزاب مثل »احتاد �سعب ال�سمال« 
 ،)Dikko( »بزعامة الدكتور »ديكو )Union of the People of the North(

)8( Searcy, Kim. «All Politics is Local: Understanding Boko Haram.» Origins: Current Events in Historical 
Perspective 9, no. 9 (2016).

)9( عبري �سوقي ذكي جرج�ش، العالقة بني الدين وال�سيا�سة يف اأفريقيا، عن املكتب العربي للمعارف، القاهرة، 2015، �ش77.

)10( Smith, Mike, Boko Haram: inside Nigeria’s unholy war. IB Tauris, 2015.
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 ،)Northern People's Congress( ال�سمايل«  ال�سعبي  »املوؤمتر  وحزب 
دان  »عثمان  ال�سيخ  حفيد  )وهو  �سوكوتو  �سلطان  بيللو)11(«  »اأحمدو  ال�سري  بزعامة 
 Northern Elements( ال�سمالية«  للعنا�سر  التقدمي  »الحتاد  وحزب  فوديو«(، 
)وهو   )Amino Kanu( كانو«  »اأمينو  املعلم  بزعامة   )Progressive Union
ا �سليل اأ�سرة دينية(، وكلها اأحزاب �سمالية. بينما ظهر يف الغرب حزب »جماعة  اأي�سً

العمل« )Group Action(، بزعامة الرئي�ش »اأوبافيمى اأولوو«. 

وفيدرايل،  اإقليمي  اأ�سا�ش  على  نيجرييا  يف  الذاتي  احلكم   ،1956 �سنة  بداأ 
بحيث يكون لكل اإقليم وزراوؤه واإدارته، ويكون لل�سعب كذلك متثيله النيابي يف حكومة 
احلاج  اختري   1957 )اأيلول(  �سبتمرب   2 يف  فيدرايل.  ت�سريعي  وجمل�ش  فيدرالية 
»اأبو بكر تافاوا باليوا«، رئي�ش حزب »املوؤمتر ال�سعبي ال�سمايل«، كاأول رئي�ش لوزراء 
روبرت�سون«  »جيم�ش  �سري  اآنذاك،  الربيطاين  العام  احلاكم  من  بتعيني  نيجرييا، 
)James Robertson(، حيث �سّكل احلاج »اأبو بكر« حكومة وطنية تتكون من �ستة 

وزراء من اأعيان ال�سمال التقليديني. 

وّفق ال�سماليون اأو�ساعهم بعد موؤمترات بع�سها يف لندن والآخر يف منا�سباتهم 
ال�سمايل«،  ال�سعبي  »املوؤمتر  هما:  ال�سمال  يف  الرئي�سان  احلزبان  فكان  الدينية، 
و»الحتاد التقدمي للعنا�سر ال�سمالية«، فقد �سار املوؤمتر ال�سعبي ال�سمايل هو املناوئ 
د يف الأ�سا�ش الهيمنة  الرئي�ش للم�سيحيني؛ لأنه اعُتربرِ ب�سكل عام احلزب الذي يج�سِّ
الهو�سوية– الفولنية يف �سمايل نيجرييا. وهيمنت عليه النخبة الإ�سالمية يف �سمايل 
مل�ساواة  وانحياًزا  راديكالية  اأكرث  اأيديولوجًيا  مياًل   )NEPU( بينما ميثل نيجرييا. 
اجتماعية، ورفًعا لل�سفوف الدنيا الأكرث متييًزا �سلبًيا �سدها من النظام الجتماعي.

ًة بن�ّش الّد�ستور،  لُّو �َسْرَدْوَنا( اأحد �ُساللة �َسالطني �سكوتو، اغتيل عام 1966. »كان َيرى �سرورَة جعل نيجرييا دولًة اإ�سالميَّ )11( )اأحمد برِ
ة،. ي�سرد ال�سماليون ذكراه بتبجيل. لو كان يريد اأن ي�ستعمل الدين كاإطار  حتى لو اأّدى ذلك اإلى انف�سال �سمال نيجرييا من الكتلة الفيدراليَّ
موحد، وا�ستغل طاقة الدول العربية يف ذلك، �سمح لأبي بكر جومي اأن ي�سرع دعوتهم، ولكن دون اإثارة للتيجانية والقادرية، ولكن ما اإن 
مات بيللو حتى حتول جومي، ليكون القدم الأولى لل�سلفية الوهابية، ب�سكلها ال�سعودي امل�سادم للت�سوف. واملغاير للهوى ال�سيا�سي امل�سري.
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النيجريية  الد�ستورية  احلالة  اإزاء  اجلماعية  الذهنية  غياب  اأن  البع�ش  يرى 
والفتقار اإلى حكم دميقراطي منذ ال�ستقالل، ميكن اأن يرجع ب�سهولة اإلى التدخل 
املتكرر يف العملية ال�شيا�شية من قبل اجلي�ش. و�شنالحظ الحًقا اأّن ممار�شات اجلي�ش، 
�سواء عرب النقالبات اأو عرب مكافحة الإرهاب والتمرد بوح�سية كربى، اأفقدت ال�سعب 

الثقة فيه، وهي واحدة من العقبات الكاأداء اأمام انتهاء تهديد بوكو حرام.

كان اجلي�ش النيجريي، من ال�ستينيات حتى الثمانينيات، من القرن املا�سي، 
رافقته  ولكن  بداأ نظام حكم دميقراطي مدين،  الثمانينيات،  املرحلة. ويف  �سيد  هو 
تراجع  لأ�سباب  حملية  تعقيدات  تلتها  النفط،  اأ�سعار  انهيار  ب�سبب  اقت�سادية  اأزمة 
ال�سناعة، فاجنذبت الفئات الراأ�سمالية النيجريية اأكرث نحو الدولة لإبداء التبعية، 
من اأجل �سمان الرتاكم الراأ�سمايل لهم من خالل العقود وال�ست�سارات واخلدمات 

غري الإنتاجية، وهو الأمر الذي قّوى م�ساهماتهم املالية مع الدولة.

�ساجاري  �سيخو  الرئي�ش  حكم  اإبان  الدولة،  يف  املجتمع  دخول  عملية  كانت 
الوطني(  اأبا�ساجنو، وكان �سنًيا هو�سًيا من احلزب  )تراأّ�ش من 1979-)198، بعد 
املرياثّية اجلديدة  بتطّرف  كله  الع�سر  واّت�سم  ب�سكل كبري،  الف�ساد  ملمار�سة  حمّفًزا 
)Neopatrimonialism( والكهنوتية )Prebendalism(، وراأى ال�سيا�سيون اأن 
اأو موت. وقد حاول نظام »�ساجاري«  ال�سيا�سة والو�سول ل�سلطة الدولة م�ساألة حياة 
القيام باإ�سالح طفيف من خالل قانون ال�ستقرار )Stabilization Act(. يف نهاية 
بقيادة  الع�سكري  املجل�ش  اأ�سقط   ،1984 الثاين(  )كانون  يناير  وبداية   198( عام 
اجلرنال »بوهاري« نظام »�ساجاري«، وا�ستهلك نظام اجلرنال »بوهاري« نف�سه نتيجة 
للتناق�سات التي وّلدتها �سيا�سة الأزمة والتكّيف، و�سرعان ما مّت اإ�سقاطه يف »انقالب 

ق�سر« بقيادة اجلرنال »باباجنيدا« يف اأغ�سط�ش )اآب( 1985 )12(. 

من  فرتات  بينها  ال�ستقالل،  منذ  د�ساتري  خم�سة  النيجريي  النظام  عرف 
اأن الد�ستور الأخري ال�سادر عام 1999، حّدد  اإل  احلكم الع�سكري غري الد�ستوري، 

)12( حممد عبدالكرمي اأحمد، بوكو حرام من اجلماعة اإلى الولية: اأزمة التطرف والف�ساد يف اأفريقيا، مرجع �سابق، �ش40.
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»نيجرييا  اأن  الثانية، على  املادة  الأولى من  الفقرة  ت  اإذ ن�سّ الدولة احلديثة،  �سكل 
دولة موّحدة ذات �سيادة غري قابلة للحل ول للتق�سيم، وتعرف با�سم جمهورية نيجرييا 
الفيدرالية«. ول يزال د�ستور 1999 الوثيقة الأكرث اأهمية التي ُتبقي على نظام احلكم 
فر�سه  واقع  من  يعاين  الد�ستور  اأن هذا  اإلى  ي�سري  الواقع  اأن  اليوم، غري  النيجريي 
للمواطنني،  َبل اجلي�ش  قرِ فظيًعا من  »انقطاًعا وجتاهاًل  واأنه ميثل  قبل،  اجلي�ش من 
غري  ُحكمهم  نظام  ظل  يف  القرار،  ل�سنع  الأ�سا�سية  البنية  يف  توريطهم  خالل  من 
بها  تّت�سم  كفاءة  ُتظهر عدم  الوثائق  هذه  مثل  مكونات  فاإن  ثم  ومن  الدميقراطي«. 
د هام للغاية يف عملية  مثل هذه البيئات ال�سيا�سية، يف �سوء اأن م�ساألة ال�سرعية حمدِّ

التحول الدميقراطي«))1(. 

ل بني نظام حكم بريطاين برملاين اإلى نظام  اإذن، فعرب خم�سة د�ساتري، وتنقُّ
وعنف  والف�ساد  نف�سها،  ُتراكم  ال�سيا�سية  الأخطاء  كانت  جمهوري،  اأمريكي  حكم 
ال�سا�سة ينخران عظم »راأ�ش املال الجتماعي«، وبه يتعامل اجلي�ش الوطني مع الثورات 
والنزاعات. كما جرت �سراعات اإثنية ووطنية وقودها ال�سباب، كانت بدافع الدين اأو 

يف اأوقات النتخابات.

من  حرمانه  اأو  تهمي�سه  مّت  قد  ال�سيا�سي  ال�سمال  باأن  القول  املراقبون  يكرر 
 )Olusegun Obasanjo( »ال�سلطة، خالل �سنوات حكم »اأولو�سيجون اأوبا�ساجنو
امل�سيحي اليوروبي الأولى يف ال�سبعينيات، وهي فكرة رف�سها بع�ش الباحثني يف ال�ساأن 
مق�ّسمة  الأ�سل  يف  كانت  ال�سلطة  لأن  �ساحلة،  غري  مقاربة  واعتربوها  النيجريي، 
وتعّددية، ولكن هذا ل ينفي اأن »النق�سام الطائفي وجد حمّفزات منا�سبة �ساهمت 
فيها«)14(. وقد �سهدت فرتة حكم »مرت�سى اهلل حممد« )رئي�ش احلكومة الع�سكرية( 
النيجريية املعا�سرة، وعليه فاإن  ال�سيا�سة  و»اأوبا�ساجنو« بداية �سعود دور الدين يف 
)�شباط(  فرباير  يف  الفا�شلة  االنقالب  حماولة  عن  غائبة  تكن  مل  الدينية  الدوافع 
1976، حيث ل ميكن اإنكار وجود قوى دينية داخلية وخارجية وراء املحاولة النقالبية 

))1( املرجع نف�سه، �ش44.

)14( املرجع نف�سه.
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التي قام بها اأحد اأفراد اجلي�ش النيجريي، ويدعى »بوكا �سوكا دميكا«، وُقتل خاللها 
رئي�ش احلكومة الع�سكرية. 

يعرب  تنظيمي  كاإطار  النيجريية  امل�سيحية  الرابطة  اإن�ساء   1976 العام  �سهد   
�سعود  على  الدالة  املظاهر  توالت  ثم  ومن  نيجرييا،  يف  امل�سيحيني  م�سالح  عن 
احلاد  اجلدل  يف  تبّدى  ما  وهو  النيجريية،  ال�سيا�سية  احلياة  يف  بارز  كعامل  الدين 
حول اإن�ساء حمكمة ا�ستئناف التعامالت ال�سرعية الإ�سالمية يف العام 1978، خالل 
اأعمال اجلمعية الد�ستورية لد�ستور اجلمهورية الثانية، بالإ�سافة اإلى ظهور عدد من 
يف  ال�سنة«  واإقامة  البدعة  »اإزالة  كجماعة  املت�سّددة،  الدينية  واحلركات  التنظيمات 
اجلانب الإ�سالمي، وجماعة »املولود من جديد« على اجلانب امل�سيحي، وا�ستمر دور 
الدين يف ال�سيا�سة النيجريية يف ت�ساعد بعد ت�سليم ال�سلطة للمدنيني عام 1979«)15(.

يف  حرام  بوكو  جلماعة  امل�سّلح  الع�سيان  حركة  و�سع  اأن  اإلى  باحثون  ي�سري 
فاخلطاب  وال�سيا�سي؛  الديني  اإ�سكالية  عرب  فهمه  ميكن  العام،  النيجريي  اإطارها 
الديني ب�سّقيه الإ�سالمي وامل�سيحي بعد ال�ستقالل، �سار اأحد اأدوات التعبئة والتناف�ش 
بيافرا« �سراًعا  كانت »حرب  ال�ستينيات  ال�سراع  قدمي؛ ففي  وتاريخ  ال�سلطة.  على 
م�سلًحا دار من 16 يوليو )متوز( 1967 حتى )1 يناير )كانون الثاين( 1970، حاولت 

عربه وليات اجلنوب ال�ستقالل لإعالن جمهورية بيافرا، قبل اأن يتم قمعه)16(.

المسلمون بين التجديد واستعادة الخالفة والصراعات

الداخلية،  النقدّية  الكتابات  يف  الوطنية؛  الدولة  بهوية  الإميان  �سوؤال  ُيطرح 
فقبل الدخول يف التيارات ال�سلفية واجلهادية التي اأنتجتها اأزمات الفكر والقت�ساد 

)15( املرجع نف�سه، �ش56.

نوفمرب )ت�سرين  اأفريقية، 18  والوهم، موقع قراءات  النيجريية.. بني احلقيقة  بوكو حرام واحلكومة  راأفت، �سراع  الدين  )16( �سالح 
الثاين( )201، على الرابط التايل:

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=364

انظر اأي�سًا: حممد بوبو�ش، بوكو حرام من الدعوة اإلى التطرف والعمل امل�سلح، يف: مكافحة الإرهاب: املفاهيم، ال�سرتاتيجيات، النماذج، 
مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، دبي، العدد )102(،  يونيو  )حزيران( 2015.

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=364
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يف ال�سمال النيجريي، من املهم درا�سة تفاعل امل�سلمني مع الدولة النيجريية وهوّيتها. 
املتعالية  الدولة  تبّني هوّيات فرعية م�ساّدة لهوّية  ا�ستعجلت  التي  الكيانات  وفح�ش 
ل�سمان  كافية  تكن  مل  املركز  جذب  قوة  اأّن  مالحظة  مع  والنتماءات،  الأفراد  على 

تخّلي النا�ش عن القدمي.

 كانت امل�سارعة الإ�سالمية يف نيجرييا للتوا�سل مع امل�سلمني يف م�سر وال�سعودية 
وال�سودان، هي اإحدى اخلطوات التي �ساهمت يف تفتيت خط الت�سارع يف بناء اللُّحمة 
مماثلة.  واأفكاًرا  دعًما  الأخرى  الأطراف  لتلّقي  ن�سبة  ر؛  مربَّ ت�سارع  وهو  اجلديدة، 
�سارع امل�سلمون ال�سماليون بالتوا�سل مع الأزهر وم�سر، تعزيًزا لثقافتهم وا�ستمراًرا 
لتوا�سٍل قدمي؛ فقد كان التوا�سل بني املمالك الإ�سالمية يف �سوكوتو وبورنو مع م�سر 
واحلجاز قدميًا، وملا جاء التوا�سل مع م�سر، كان مع الإخوان امل�سلمني ومع الأزهر، 

ومل يكن م�ستوفًيا الغر�ش اجلديد، بل كان ي�سب يف م�سلحة التقليديني. 

ل ميكن اجلزم اأن ثمة اإرادة تغيري داخل امل�سلمني التقليديني اأرادها ال�سيا�سيون 
فحاولوا  والإمارات،  التقليدية  وال�سلطنات  ال�سوفية،  الطرق  �سطوة  من  للتخل�ش 
اإقامة عالقات مع مكّون »م�سلم« جديد، يتمثل يف ال�سلفية، التي بداأت م�سروع دعم 
للم�سلمني اجلدد، وكاأنها تقدم لهم هدية وتغريهم باأ�سلمة بلدهم كاماًل، ولكن بلون 

جديد من الإ�سالم.

يف اخلم�سينيات، اتُّهم املوؤمتر ال�سعبي ال�سمايل بتكوين حتالفات مع م�سر ومع 
موؤمتر العامل الإ�سالمي وال�سلفية التقليدية، من اأجل اإقامة اإمرباطورية اإ�سالمية يف 
نيجرييا. ولحًقا عمَلت املوؤ�ّس�سات الدعوية الإ�سالمية على الرتويج لالإ�سالم، ودخل 
عربية  ودول  م�سر  بني  �سراعات  الديني  التحّول  على  النيجرييني  ت�سجيع  خط  يف 
اأخرى، وبني الدول العربية وبني اإ�شرائيل، كان لها انعكا�شات يف متويل اأمناط معّينة 

من الإ�سالم، مالت اإلى ال�سلفّية، وحتّولت عن الت�سوف. 

حّفز هذا التوا�سل ظهور هوية جديدة عند امل�سلمني، خ�سو�سًا اأّن املتحولني اإلى 
الإ�سالم، بفعل الدعوة، مل يكونوا من ن�سيج القبائل الهو�سوية والفولنية، التقليدية، 
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ل مفهوم  وبالرغم من ذلك حاولوا دمج الإ�سالم مع الإثنية يف �سمال نيجرييا لُي�سكِّ
على  قفزت  �سيا�سية  معاجلة  قل هي  اأو  بحت،  �سيا�سي  مفهوم  وهو  املوّحد،  ال�سمال 

البعد الجتماعي.

وبالن�سبة لالأقليات الإثنية يف و�سط البالد –على �سبيل املثال– كان التحول 
ال�سعبي لعتناق امل�سيحية وا�ستمرار اعتناقهم لها مّت�ساًل بقوة باحلاجة اإلى تقوية 
هوّيتهم وتكوين اأيديولوجيا قوية ملقاومة الإ�سالم و�سلطة الطبقة ال�سيا�سية الفولنية- 

الهو�سوية.

يرى البع�ش اأن هذا الفهم للعنا�سر الوافدة اإلى الإ�سالم النيجريي »التقليدي«، 
كان يف �سالح قوى �سيا�سية داخلية اأرادت اإ�سعاف اخل�سوم ال�سماليني التقليديني. 
بع�ش  اأراد  بل يف مراحل لحقة، حيث  الأولى فح�سب،  الفرتات  يكن على  وذلك مل 
الروؤ�ساء تدمري ما تبّقى من �سلطة ال�سالطني، �سواء يف �سوكوتو اأو يف كانو اأو غريها.

 )1998-199( من  الرئا�سة  )توّلى  اأبات�سا«  »�ساين  قام  املنطلق،  هذا  ومن 
الد�سوقي«  »اإبراهيم  اعتقاله  بعد  ال�سمال،  وليات  يف  الإ�سالمي  احلكم  باإ�سعاف 
�سلطان �سوكوتو ال�ساد�ش ع�سر، وتعيني خليفة له)17(. وكان املعني اجلديد هو ال�سلطان 
»حممدو ما�سيدو«، الذي �ساهم يف اإعادة ترميم ال�سلطنة، ثم ق�سى لحًقا يف حادث 
حتطم طائرة يف نيجرييا يف 29 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2006. وخلفه �سقيقه »حممدو 

�سادا )حممد اأ�سعد( اأبو بكر«، الثالث يف هذا املن�سب.

 اجلدير بالذكر اأن و�سول »الد�سوقي« اإلى اخلالفة كان بدعم خا�ش من اإبراهيم 
 ،)Sani Abacha( اأبات�سا«  »�ساين  �سلف   )Ibrahim Babangida( بابنجيدا 
ولكن هذا التدخل الأخري من »اأبات�سا« ت�سّبب يف اإ�سعاف ال�سلطان ومكانته الروحية 

ه تدخاًل من احلكومة؛ فهو مل يكن الوريث املبا�سر، وملا مّت اإعالنه حدثت مظاهرات لأيام، ُقتل خاللها  )17( كان تويّل ال�سلطان د�سوقي نف�سرِ
بع�ش املتظاهرين جّراء نزاعات، وكان تدخل باباجنيدا �سبًبا رئي�ًسا يف عملية الختيار، وبالرغم من اأن عزله كان لأ�سباب �سيا�سية، فاإنه 

ُعّد حالة من حالت التدخل. انظر:
Lewis, Peter, Pearl T. Robinson, and Barnett R. Rubin. Stabilizing Nigeria: Sanctions, incentives, and support for 
civil society. Vol. 3. Council on Foreign Relations, 1998.
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عاد  ما  اإذ  التقليدي،  الإ�سالم  ت�سوهات يف  الفوقي، عزز  التدخل  و�سالحياته. هذا 
داخل  من  تفوي�سه  يتّم  ال�سيا�سة،  عن  املنقطعة  الروحية  رمزيته  على  ال�سلطان، 

اجلماعة، بل دخلت ال�سيا�سة اإلى حّيزه. يف بلٍد يعي�ش �سراعاته كلها با�سم الروح.

له جمدًدا يف نهاية الألفية،  برزت القيمة امل�ساعفة للدين وال�سباق نحو من ميثِّ
حينما مّكن الد�ستور اجلديد يف العام 1999 الوليات من تطبيق ما تراه من قوانني 
تطبيق  على  عزَمه  ثاين«،  اأحمد  »احلاج  زمفرا،  ولية  حاكم  فاأعلن  الردة؛  -عدا 
ال�سريعة  بتطبيق  نيجرييا للمطالبة  اأنحاء  خمتلف  من  امل�سلمون  وحتّرك  ال�سريعة، 
توجهاتهم  مبختلف  الإ�سالمية  واجلمعيات  والدعاة  العلماء  فت�سامن  مناطقهم؛  يف 
ومناطقهم وقبائلهم، وبرز بينهم املت�سددون، ومن يرون اأن التطبيق الكامل مل ياأت 
بعد، واأن ال�سباق ابتداأ للتو. وفيما يلي جدول تو�سيحي لتواريخ تبّني الوليات لق�سية 

التطبيق:

جدول يت�سمن االإعالن وتطبيق ال�شريعة يف الواليات النيجريية)18(

تاريخ مبا�شرة التطبيقتاريخ االإعالنالوالية
1999/10/272000/1/27زمفرا

1999/12/122000/1/14نيجا
02000/5/29)/2000/1�سوكوتو

2000/6/212000/12/9كانو
2000/8/1 كات�سينا

2000/8/2 جغاوا
2000/8/72000/10/1يوبي
2000/8/19 بورنو
2000/12/1 كبي

2001/1/27 بو�سي
2001/11/22001/11/2كدونا

 2001/12/14غومبي

)18( Adapted from: http://www.qiraatafrican.com

http://www.qiraatafrican.com
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ئت املحاكم  وقد �سمل تطبيق ال�سريعة جميع اأبواب اجلنايات ما عدا الردة، ثم اأُن�سرِ
للعمل به، وذلك ا�ستثمارًا للَمنَفذ املوجود يف د�ستور عام 1999 )الفقرة »7« من املادة 

»4«(، والذي �سمح لكل ولية بو�سيلة �سلطتها.

ارتفعت يف �سباق تطبيق ال�سريعة اأ�سوات كثرية، ومل ت�ستطع الأ�سوات التقليدية 
َت�سرح  اأن  ميكن  التي  املالئمة  الأ�سياء  من  �سيظهر.  -كما  الكربى  الرغبات  احتواء 
العرتا�سات  وال�سلطنات،  احلركات  بني  الإ�سالمية  اجلماهري  متثيل  نحو  ال�سباق 
اإ�سالمية عديدة حول »م�سابقة ملكة جمال العامل« والتي كان  اأبدتها جماعات  التي 
 ،2002 العام  من  الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب  يف  نيجرييا  ت�ست�سيفها  اأن  املزمع  من 
اأن  كما  رم�سان،  �سهر  �سيام  امل�سلمون  فيه  �سي�سهد  ال�سهر  هذا  اأن  بدعوى  وذلك 
امل�سابقة –بح�سب اإفاداتهم- ما هي اإل دعوة لن�سر الف�سوق والف�ساد، ومن اأمثلة هذه 
 Nigerian Supreme( »اجلماعات: »املجل�ش النيجريي الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية
 Society for the( »و»جماعة ن�سر الإ�سالم )Council for Islamic Affairs
 National Council( »و»املجل�ش الوطني لل�سباب امل�سلم ،)support of Islam
 Supreme( نيجرييا«  يف  لل�سريعة  الأعلى  و»املجل�ش   ،)of Muslim Youths
Council for Sharia in Nigeria(. واجلدير بالذكر، اأن هذه العرتا�سات قد 
�سبقت ال�ستباكات العنيفة التي وقعت لحًقا بني م�سلمني وم�سيحيني، والتي اأ�سفرت 
عن �شقوط مئات ال�شحايا واأدت لنقل امل�شابقة من العا�شمة النيجريية، اأبوجا، اإلى 

لندن يف ذلك العام)19(.

اأوًل:  احلالة.  لفهم  جيًدا  مدخاًل  متنحنا  كاملة  عنا�سر  احلادثة  هذه  حتمل 
ثمة تكتالت اإ�سالمية بع�سها تقليدي، وبالرغم من ا�سرتاكه يف ال�سلطة، فاإنه وب�سبب 
ح�سوله على �سلطة فيدرالية اأوًل وت�سبع اأتباعه بفكرة اخل�سو�سية التاريخية، يّتخذ، 
مع  تت�سادم  وقد  الدولة،  مع  تتوافق  ل  قد  قرارات  ل�سغوطات،  ا�ستجابًة  اأو  قناعًة 

)19( Weimann, G. J. (2010). Islamic criminal law in northern Nigeria: politics, religion, judicial practice, 
Amsterdam: Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press, P148-150.

انظر اأي�سًا: جماعة نيجريية تعار�ش ا�ست�سافة م�سابقة ملكة جمال العامل، البيان الإماراتية، 25  اأغ�سط�ش  )اآب( 2002، على الرابط 
التايل:

http://www.albayan.ae/five-senses/2002-08-25-1.1340968



 عمر البشير الترابي

63 المسبــار

فكرتها. وتالًيا: هو يقوم بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكنه ي�سعها يف 
�سياق اأخالقي، يف حماولٍة ل�سمان م�سروعيتها. وثالًثا: هناك واقع ل�سراعات دينية 
الوليات. هذه  ال�سريعة يف بع�ش  اأن �سببها تطبيق  امل�سلمني وامل�سيحيني، ويبدو  بني 

العنا�سر فتحت الباب اأمام جهات اأخرى لتربز يف ال�ساحة كما �سيبدو. 

فالجتاه لتبّني ال�سياق املعار�ش، ينطبق متامًا على اأدبيات ال�سلفية اجلهادية، 
التي كانت متر يف العامل كله بطوٍر جديد يتجه نحو العنف.

جذور بوكو حرام: اإلخوان والتشيع السياسي

بني  منق�سم  �سويف  اأ�سعري،  مالكي  نيجرييا  �سمال  يف  الإ�سالم  فاإن  مّر،  كما 
اإبان  الكانوريني.  لدى  التيجانية  وبني  الفولنية،  النخب  وعند  �سوكوتو  يف  القادرية 
»اأن�سار  اأبو بكر جومي، يف م�سروع  بيللو وم�ست�ساره،  رحلة ال�ستقالل، �سعى حممد 
بيللو حتول  وفاة  وبعد  الت�سوف،  مهاجمة  -دون  امل�سلمني  تنظيم  بغر�ش  الإ�سالم«، 
امل�سلمني.  بني  الفرقة  ملنع  ال�سعي  �ستار  حتت  الت�سّوف،  ملهاجمة  عّراب  اإلى  جومي 
وانبج�ست عن ذلك حركة »اإزالة البدعة واإقامة ال�سنة«، والتي �ست�سري لحًقا مفّرًخا 

للحركات ال�سلفية.

جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة

�سار  الذي  جومي«،  بكر  »اأبي  اأفكار  تتّوج  وهي   ،1978 عام  احلركة  اأُن�سئت 
يف  ال�سابق  الع�سكري  اإدري�ش«،  »اإ�سماعيل  لتلميذه  اإدارتها  وترك  الأ�سا�سي،  راعيها 

اجلي�ش النيجريي. وقد نهل كالهما من ال�سلفية، ولهما عالقة بال�سلفية العربية. 

»اأبو بكر جومي« هو م�ستعرب مثقف يتحّدر من خلفية �سوكوتوّية. در�ش العلوم 
الدينية على يدي والده، واأخذ كثرًيا من العلوم عن املت�سوفة قبل اأن يلتحق باملدار�ش 
يق�سي  ال�ستقالل،  بعد  قا�سًيا  ُعنّي  الغربي.  التعليم  تقدم  التي  »بوكو«  النيجريية 
»اأحمد  م�ست�ساًرا مع احلاج  املن�سب عمل  توليه هذا  واأثناء  ولكنه  املالكي،  باملذهب 
بيللو« رئي�ش وزراء ال�سمال، اأثناء حماولته لتوحيد �سمال نيجرييا، وقد حر�ش »بيللو« 
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على عدم ال�سدام مع الطرق ال�سوفية، وهو ما ا�سطر »جومي« اإلى اللتزام به يف 
ذلك الوقت، بحكم تبعيته »لبيللو«، بحالٍة من املهادنة مع ال�سوفية. 

ال�سوفيني  دعم  لقيت  التي  الإ�سالم«،  ن�سر  »جماعة   1962 عام  بيللو  اأ�ّس�ش 
واملعتدلني، و�سار جلومي دور كبري فيها. لكن اجلماعة بعد اغتيال »بيللو« يف 1966 
على  يقوم  جديًدا  خًطا  لنف�سه  وارت�سى  العتدال،  فارق  الذي  جومي  ليد  حتوّلت 
مهاجمة ال�سوفية، الذين يراهم دعاًة من دواعي التفّرق بني امل�سلمني، واأطلق ل�سانه 
و»الطرق  »الأ�سعرية«،  �سد  وقام  باملالكية«،  »التقّيد  به  يهاجم  غمده  من  كال�سيف 

ال�سوفية«، وكان ذلك عام 1967.

مب�سطة،  بطريقة  ال�سوفية  الطرق  مهاجًما  رم�سان  يف  دعوته  جومي  اأ�سهر 
ثم عرب املقالت، ثم اأ�سدر كتابه الأول باللغة العربية: »العقيدة ال�سحيحة مبوافقة 
ال�سنة«، الذي هاجم فيه الطرق ال�سوفية ب�سراوة متهًما اإياها بالكفر، اإل اأن انت�ساره 
كان حمدوًدا بني �سريحة نخبوية من علماء الدين، ثم تاله بكتابه الثاين بلغة الهو�سا: 
»الإ�سالم والأ�سياء التي ميكن اأن تدمره«، وقام باخلطوة الكربى، فرتجم القراآن اإلى 
اإلى »جومي«،  لغة الهو�سا، ون�سر هذه الن�سخة على نطاق وا�سع، مما اأ�ساف �سعبية 
فا�سطدم  وم�ساجدها،  نيجرييا  مناطق  كل  يف  ينت�سر  الطرفني  بني  ال�سراع  وجعل 
اأن�ساره ب�سباب »جناح الإ�سالح« يف الطريقة »التيجانية«، واإثر ذلك تفّككت جمعية 
واإقامة  البدعة  اإزالة  »جماعة  كانت  متناف�سة،  جمموعات  اإلى  الإ�سالم«  »ن�سر 

ال�سنة«)20( اإحداها وهي حتت �سيطرة جومي)21(.

قامت »اإزالة« بدعم العديد من الربامج الجتماعية وال�سيا�سية، م�ستغّلة حظر 
امل�سلك  ال�سوفية  انتهجت اجلماعات  نفوذها  ورًدا على  ال�سيا�سية.  الأحزاب  تكوين 

نف�سه، لي�سبح التناف�ش بينهم )َمن اأكرث اإ�سالمًا من الآخر(.

)20( اأ�س�ست هذه اجلماعة على يد اأحد اأتباع ال�سيخ اأبي بكر جومي، وهو ال�سيخ اإ�سماعيل اإدري�ش �سنة 1978، الذي انتقد الطرق ال�سوفية 
ب�سدة. للمزيد راجع: حممد عبدالكرمي اأحمد، بوكو حرام من اجلماعة اإلى الولية، مرجع �سابق، �ش57. 

)21( عبري �سوقي ذكي جرج�ش، العالقة بني الدين وال�سيا�سة يف اأفريقيا، عن املكتب العربي للمعارف، القاهرة 2015، �ش)95-7.
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ركز »جومي« هجومه على اأتباع »التيجانية«، وقد اأّدت اأحداث العنف لرتاجع 
الطريقة التيجانية ووقف احتفالتها، بينما ا�ستمرت الطريقة القادرية يف ممار�سة 
احتفالتها، حيث كّثفت اجلماعة انتقاداتها للطريقة التيجانية عن الطريقة القادرية.

عنها  بدياًل  مقّدمة  بالفعل،  القائمة  الدينّية  املوؤ�ّس�سة  بنية  »اإزالة«  وقّو�ست 
العديد من  التعليمية ودور اخلدمات، فان�سم  يقوم على �سبكة �سخمة من املدار�ش 
الأتباع اإلى احلركة، كان اأغلبهم من ال�سباب الذين يرف�سون اخل�سوع ل�سيطرة �سيوخ 
الطرق ال�سوفية، والن�ساء احلا�سالت على قدر من التعليم، والفقراء الذين رف�سوا 
تغرّيات  اأحدث  مما  ال�سوفية،  الطرق  احتفالت  لدعم  الهزيلة  بدخولهم  الت�سحية 
من  يقرب  ما  اجلماعة  اأع�ساء  عدد  بلغ  اإذ  والدينية؛  الجتماعية  القيم  يف  جذرية 
مليوين ع�سو يف الفرتة ما بني عام 1978 و1988، وهم اأع�ساء لديهم اجتاهات عنيفة 
جتاه رموز املوؤ�س�سة الدينية القدمية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل م�ساوية من قبل 

اأتباع الطرق ال�سوفية)22(.

زاد هذا التناف�ش من وترية العنف والنق�سام بني امل�سلمني بدًل من الوحدة التي 
ال�سلفية،  الهجوم على  التيجانية يف  اأفراد  �ش  وتخ�سَّ فيها جومي؛  اأعلن عن رغبته 
خ�سو�سًا ال�سيخ »اإبراهيم �سالح احل�سيني«؛ البورناوي املقيم يف مايدوغري، والذي 
ل م�سوؤولية بوكو حرام والنحرافات لأفكاٍر  رّكز على الرد على التكفري، وما يزال ُيحمِّ
ابن تيمية يف قلب املدينة، وهو املركز  �سلفية -من�سوؤها جومي- انطلقت من مركز 

الذي اأن�ساأه حممد يو�سف عقب ان�سالخه من »اإزالة« يف الت�سعينيات.

مل ت�سلم »اإزالة« من الن�سقاقات التي �سربت ال�سبكة ال�سلفية يف العامل كله، 
وبوفاة »جومي« عام 1992 بداأت الن�سقاقات يف اجلماعة، واإن كانت قد ظهرت بع�ش 
اإلى  الدلئل على هذه الن�سقاقات عام 1991، عندما وّجه بع�ش الأع�ساء اتهامات 
اّت�سَعت  التي  اخلالفات  وهي  مالية،  خمالفات  بارتكابه  تتعلق  اإدري�ش«،  »اإ�سماعيل 
بعد وفاة »جومي«، وانتقلت على اإثرها العديد من القيادات املوؤّثرة يف اجلماعة اإلى 

)22( املرجع نف�سه، �ش)95-7.
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جماعات اأخرى، وت�سرَذم الأع�ساء، وهو ما جعل تاأثريهم يتعاظم يف اأنحاء نيجرييا 
كافة للدرجة التي ي�سعب معها ح�سر عدد املعتنقني لفكر اجلماعة؛ فمع اخلالفات 
على القيادة وطقو�ش العبادات، والفتقاد للزعامات ذات الكاريزما، تاأ�ّس�َست حركات 
جديدة هي: )اأ( »حركة اإزالة اجلديدة«؛ وهي حركة اأكرث تطرًفا من احلركة الأولى، 
واإن كانت اأفكارها م�ستمّدة من اجلماعة الأ�سلية، و)ب( »حركة اإزالة مبدينة كادونا 
)Kaduna(«، و)ج( »حركة اإزالة مبدينة جو�ش )Jos(«. ويف كال املدينتني حدثت 

مواجهات خّلَفت الكثري من القتلى))2(. 

بيد اأن »اإزالة« قد ا�ستطاعت -بالرغم من الن�سقاقات- احلفاظ على اأر�سية 
كربى، خ�سو�سًا يف قطاعات ال�سباب والفقراء والناقمني على املوؤ�س�سات التقليدية، 
وملّا كانت حملة تطبيق ال�سريعة، مل يكن اأمام املر�ّسحني �سوى ا�ستمالة هذه الفئات، 
»زامفرا«  ولية  اأعلنت  لهذا  اأكرب.  تاأييد  حل�سد  ت�سعى  التي  الوليات  يف  خ�سو�سًا 
اأ�ّس�َست  ال�سمال؛ حيث  باقي وليات  وتبعتها  الإ�سالمية عام 1999،  ال�سريعة  تطبيق 
الوليات  بع�ش  ت  ورف�سَ ومعاقبتهم.  ال�سريعة«  عن  »اخلارجني  ملتابعة  �سعبية  هيئة 
تدري�ش العقيدة امل�سيحية يف املدار�ش العامة، ومت فر�ش زي معني على الطالب يف 
ما  وهو  نيجرييا،  يف  التوترات  حدة  فازدادت  املجتمع،  ل�سبط  واجلامعات  املدار�ش 
للجنوبيني،  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  لإنهاء  موؤامرة  البالد  جنوب  يف  امل�سيحيون  اعتربه 
مما اأدى اإلى م�سادمات على نطاق وا�سع، نتج عنها مقتل )10،000( �سخ�ش، كما 

اأعلن بع�ش اأع�ساء اجلهاد يف نيجرييا ت�سامًنا مع اجلهاد العاملي.

اعتمدت  الإداري، حيث  وهيكلها  التنظيمية اخلا�سة  ببنيتها  )اإزالة(  متّيزت 
على الالمركزية، ورف�ست البنى القائمة واخلا�سة باملوؤ�س�سات الدينية الر�سمية يف 
وموظفي  املتعلمات،  والن�ساء  اجلامعات،  وخريجي  الطلبة،  على  اعتمدت  نيجرييا. 
احلكومة، وباقي الطوائف الجتماعية الأخرى البعيدة عن التجارة، حيث متركزت 
املوظفني  �سكانهما من  اأغلب  مدينتان  وهما  و»جو�ش«،  »كادونا«  احلركة يف مدينتي 

والعمال، وهما الطبقتان اللتان َيعتمد عليهما التغيري الجتماعي بالتدخل. 

))2( املرجع نف�سه.
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كان احلديث داخل احلركة عن التجديد والإ�سالح، لرف�ش املالكية ونبذ �سيغ 
والرتكيز  والتقليد،  الجتهاد  باب  وفتح  ّية،  الن�سِّ التاأكيد على  مع  ال�سعبي،  الإ�سالم 
على نبذ القدا�سة، فيما كان الإ�سالح ال�سيا�سي يريد الو�سول اإلى منوذج »�سلفي« يف 
اأجل ذلك حر�ست احلركة على  التي حتكمها قيم �سلفية. من  الدول  ي�سبه  احلكم، 
اإ�سالمية  مدار�ش  باإن�ساء  وبادرت  احلكومة،  عن  بدياًل  للمواطنني  اخلدمات  تقدمي 
من  متويلها  مت  مدار�ش  وكلها  الرئي�سة،  احلركة  عمل  دائرة  اعُتربت  والتي  حديثة، 
ممويل ال�سلفية ورابطة العامل الإ�سالمي ومنظمة الإغاثة الإ�سالمية الدولية، بهدف 

ن�سر الفكر ال�سلفي، وتقليل نفوذ التيارات الإ�سالمية الأخرى.

عدد  بلغ  ولية،  ع�سرة  �سبع  مدر�سة يف   )856( من  يقرب  ما  »اإزالة«  اأ�ّس�ست 
امل�ستويات  كل  �سملت  مدار�ش  وهي  طالًبا،   )50  ،678( نحو   2000 عام  طالبها 
االإعدادية  واملدار�ش  القراآن،  حتفيظ  ومدار�ش  االبتدائية،  كاملدار�ش  التعليمية؛ 
وهي  نيجرييا،  يف  نوعها  من  الأولى  تعد  مدار�ش  اأ�ّس�ست  كما  الإ�سالمية،  والثانوية 
�ست يف تدري�ش العلوم الإ�سالمية باللغة العربية، اإ�سافة اإلى املدار�ش  مدار�ش تخ�سّ

�سة للن�ساء املتزوجات)24(. املخ�سّ

مقّومات  على  وجماعته  جومي  بكر  اأبو  طرحه  الذي  احلداثي  امل�سروع  يقوم 
عدة، منها تاأكيد �سلطة الن�ش وتفوُّقها على �سلطة ال�سخ�ش )�سلطة علماء الدين(، 
ورف�ش التقليد يف مقابل الدعوة لالجتهاد. ولعل ذلك التف�سيل يّتفق مع الفهم الغربي 
لإعالء القواعد البريوقراطية على ال�سلطة الكاريزمية والإبداع على التقليد. يظهر 
التي �سّنت هجومًا �سديدًا على م�سايخ ال�سوفية،  اأدبيات اجلماعة  ذلك وا�سحًا يف 

وعلى مظاهر البدع واخلرافات التي يوؤمنون بها)25(.

من املهم هنا الإ�سارة اإلى املوقف املعَلن لـ»اإزالة« من اتهامها بالإرهاب؛ حيث 
وال�سيخ  جنغر«،  يحيى  الثاين  »حممد  ال�سيخ  لـ»اإزالة«  العلماء  جمل�ش  رئي�ش  قّدم 

)24( عبري �سوقي ذكي جرج�ش، العالقة بني الدين وال�سيا�سة يف اأفريقيا، املكتب العربي للمعارف، القاهرة 2015، �ش)95-7.

يونيو  والبحوث،  للدرا�سات  امل�سبار  ملركز  ال�سهري  الكتاب  امل�سلح،  والعمل  التطرف  اإلى  الدعوة  من  حرام  بوكو  بوبو�ش،  حممد   )25(
)حزيران( 2015.
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ال�سيناريو كله،  »عبداهلل بال« ت�سريحات تفيد بالتايل: »نحن منزعجون ب�سدة من 
الأعمال  اأن دعاءنا �سد من يقفون وراء  اإلى  اإ�سارة  اأن ما يحدث، هو  نعتقد  ولكننا 

الإرهابية، يف ال�سمال ال�سرقي النيجريي تتم ال�ستجابة له من قبله تعالى«. 

تقول اجلماعة: اإنها تنتهج الطاعة للحكومة الفيدرالية والولئية، ول تعار�سها 
د اجلماعة و»جماعة اأن�سار امل�سلمني يف بالد املغرب  اإل فيما يختلف مع الدين. وُتعدِّ
بـ»بوكو  ال�سهرية  واجلهاد«  للدعوة  ال�سنة  اأهل  »جماعة  اأو  حركة  ثم  وال�سودان«، 
حرام« )Boko Haram( يف نيجرييا، واأخرى »جماعة قتل الكافر يف �سبيل اهلل« 

وغريها)26(.

تو�سح درا�سة لأحد املوالني جلماعة »اإزالة«، الفرق بني بوكو حرام وجماعته، 
فيقول: »وقد تبنّي للباحث اأن جماعة بوكو حرام ل ير�سون باحلكومة النيجريية ويرون 
�ش جلماعة اأهل ال�سنة للدعوة  اأنها كافرة، والعمل حتتها كفر. اأّكد هذه النتيجة املوؤ�سِّ
واجلهاد )بوكو حرام(، فدعوته كما يراها: »ترف�ش العمل حتت احلكومة التي حتكم 
بغري ما اأنزل اهلل من القانون الفرن�سي، اأو القانون الأمريكي، اأو القانون الربيطاين. 
لأن قبول العمل حتت مثل هذه احلكومة الكافرة من جملة الطاعة املطلقة لنظامها، 

والتفاق معها على قواعدها لل�سراكة«)27(.

�سمال  يف  وهي  بورنو،  ولية  يف  »ظهرت  اأنها  حرام  بوكو  لقيام  وتف�سريهم 
نيجرييا، جميع �سكانها من امل�سلمني، وقامت بتمرد �سد احلكومة، وقامت احلكومة 
بقمعها، وقام اجلنود خالل القمع بارتكاب املجازر الوح�سية التي راأيناها، وقد ك�سف 
النقاب عن هذه الأفالم التي توّثق املجازر. ما ح�سل يف بورنو ومع جماعة بوكو حرام 
ل عالقة له بالبعد الطائفي، واجلنود الذين ارتكبوا املجازر من امل�سلمني )اأو اأغلبهم 

على الأقل(. هي جرمية ل �سك، لكن لي�ش لها بعد طائفي«)28(.

)26( اأبوبكر يهوذا، اأهمية اللغة العربية لرجال الأمن يف نيجرييا.
 SLASS, Multi-Disciplinary Journal of Educational Studies. FCT COE, vol1 No 3 june.p11.

والتوريع، مايدوغري - نيجرييا،  والن�سر  للطباعة  الغرباء  يو�سف، هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا، عن مكتبة  يو�سف حممد بن  اأبي   )27(
2008، �ش)12.

)28( يهوذا اإ�سحاق حممد اجلمعاري، دور جماعة اإزالة البدعة واإقامة ال�سنة يف تطوير حياة جمتمع م�سلمي �سمال نيجرييا.
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اإذن، ق�سة ال�سلفية يف نيجرييا تبداأ مع ال�سيخ اأبي بكر جومي، ولكنها تغرّيت 
ال�ستينيات  الإ�سالمية باملدينة، والذين ولدوا يف  لحًقا، فقد �سعى خريجو اجلامعة 
اإحداث تغيريات بعيدة املدى يف فهم جماهريهم لالإ�سالم، ومع  اإلى  وال�سبعينيات، 
وجود قيادة اأكرث توحيًدا، كان لدى خريجي جامعة املدينة موارد فكرية افتقر اإليها 

جومي.

مل يكن الت�سّكل الأويل البارز لل�سلفية النيجريية مرتبًطا يف احلقيقة مبعاداة 
الت�سّوف فح�سب؛ بل وكما يربز يف حالة مثل الداعية النيجريي جعفر حممود اآدم، 
مت بوكو  اتُّهرِ اإزالة البدعة، والذي  خريج اجلامعة الإ�سالمية باملدينة، واخلطيب يف 
�شد  التحرك  هو  احلقيقي  االرتباط  فاإمنا  الحًقا-  �شياأتي  –كما  باغتياله  حرام 
اأو  »املالكية«،  املق�سود  النيجريية  احلالة  -ويف  الفقهية  املذهبية  �سواء  »املذهبية«، 
املذهبية العقدية- ويف احلالة النيجريية كان املق�سود الأ�سعرية، قبل اأن ُت�ساف اإليها 

عداوة ال�سيعة يف ال�سبعينيات)29(.

وا�سل املتحولون العمل على ما يعتقدون اأنه تنقية الإ�سالم يف �سمال نيجرييا، 
الو�سول  يوّفرون  ف�سرعوا  الإ�سالمية،  املعرفة  على  الدميقراطي  الطابع  واإ�سفاء 
من  وغريهم  والفقراء  املتزوجات  والن�ساء  ال�سباب  وميكنون  مبا�سرة،  للن�سو�ش 
الفئات املهم�سة من الو�سول اإلى الن�سو�ش التاأ�سي�سية للدين، ويقيمون �سبكة وا�سعة 
عن  الرتجمة  يف  امل�ساركة  النيجرييني  للم�سلمني  ميكن  اأنه  ويوؤكدون  املدار�ش،  من 
جمتمع من امل�سلمني اخُللَّ�ش، ي�سود فيه التقوى والعلم، بدًل من الأن�ساب اأو الكاريزما 

التي هي �سناعة ال�سلطة. 

واأكرث راديكالية، مثل حركة  اأ�سغر  »اإزالة«، ظهرت حركات  تزامنًا مع ظهور 
والتي   ،)Maitatsine( »امليتات�سني«  با�سم  عرفت  التي  احلركة  اأو  مروة«،  »حممد 
�سمايل  من  �ساب  داعية  هذا  مروة«  و»حممد  الهو�سا«.  يلعن  الذي  »الرجل  تعني 
الكامريون، اتخذ موقًفا عدائًيا �سد التاأثري الغربي يف البالد، ورف�ش قبول �سرعية 

)29( Thurston, Alexander. Salafism in Nigeria: Islam, Preaching, and Politics. Vol. 52. Cambridge University 
Press, 2016. P:92.
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ال�سلطات العلمانية. ومع تنامي عدد اأع�ساء جماعته من بني ال�سباب العاطلني خالل 
دي�سمرب  ويف  تام.  ب�سكل  ال�سرطة  مع  احلركة  عالقات  تدهورت  ال�سبعينيات،  نهاية 
)كانون الأول( 1980 وقعت مواجهة يف م�سرية يف الهواء الطلق يف »كانو«، ا�ستتبعتها 
اأعمال �سغب ا�ستمرت اأ�سابيع، وخّلفت مئات القتلى، وانت�سرت اإلى الوليات الأخرى. 
ل�سنوات  ا�ستمّرت  العنف  جيوب  لكن  الأولى،  ال�سغب  اأعمال  يف  مروة  حممد  ومات 

عديدة بعد ذلك)0)(.

جمعية الطالب المسلمين المعادية للدستور واإلخوان 
والشيعة 

امل�سلمني«  الطالب  »جمعية  ا،  اأي�سً درا�سة  اإلى  حتتاج  التي  اجلماعات  من 
)Muslim Students Society( التي تاأ�ّس�ست يف جنوب غرب نيجرييا، على يد 
م�سلمني من قبيلة اليوروبا. وتوّلت الدعوة يف املدار�ش الثانوية واجلامعات، وكان لها 

ن�شاط مقدر يف جامعة اأحمد بيللو يف زاريا، بوالية كادونا.

رفعت »جمعية الطالب امل�سلمني« �سعار »الإ�سالم هو احلل«، و�ساهمت يف 1979 
مبظاهرات يف زاريا، اأحرقوا فيها ن�سخة من د�ستور 1979، وهي الأ�سل الذي انبثق 
منه تنظيمان: الأول بقيادة اإبراهيم الزكزاكي، والثاين بزعامة عثمان بغاجي. كانت 
احلركة تعتمد على كتب الإخوان امل�سلمني ولها �سلة بهم. واأما ال�سيخ »الزكزاكي« فلم 
ي�سم جماعته با�سم معني، ولكن �سماهم النا�ش با�سم الإخوان امل�سلمني، وظلت هكذا 
توؤيد  املنظمة  واأخذت  اإيران،  الإ�سالمية يف  الثورة  فيه  الذي وقعت  حتى عام 1979 
هذه الثورة تاأييًدا �سيا�سًيا، مما اأدى اإلى انق�سام املنظمة عام 1996 اإلى جماعتني؛ 
الأولى: جماعة الزكزاكي، التي مالت مبرور الوقت للمذهب ال�سيعي، والثانية: جماعة 
»اأبي بكر جماهد«، التي �سّكَلت الغالبية العظمى، وكّوَنت منظمة اأخرى ُعرفت با�سم 

»جمعية التجديد الإ�سالمي«)1)(.

)0)( حممد عبدالكرمي اأحمد، بوكو حرام من اجلماعة اإلى الولية: اأزمة التطرف والف�ساد يف اأفريقيا، مرجع �سابق، �ش61.

)1)( املرجع نف�سه، �ش58.
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الدوافع  اأّن نيجرييا كانت تعي�ش يف حالة احتقان بعيًدا عن  من املهم معرفة 
كان  الإ�سالموي،  احلركي  اأو  ال�سلفي  �سواء  الوافد؛  اجلديد  التدّين  ولكن  الدينية. 
كامنة.  �سرارات  ُتولِّد  بدورها  وهي  جديدة،  حركية  اإميانيات  بروز  ويعّزز  يت�سّكل 
ف�سار ثمة احتقان داخل كيان امل�سلمني اأنف�سهم؛ فالتوّجه ال�سلفي مل ي�ستفز ال�سوفّية 
وحدهم من الطريقتني التيجانية والقادرية، بل ان�سم اإليهما تيار وافد اأخري مرتبط 

بتحّولت ال�سيا�سة، متمثاًل يف الجتاه »ال�سيعي« املدعوم من اإيران.

اأما اأتباع القادرية، والذين ميّثلون الربجوازية الأر�ستقراطية وال�سمال الغربي 
يف خالفة �سوكوتو، وي�سود عرقهم الفولين والهو�سا، فلديهم خالفاتهم التاريخية مع 
مهاجمة  على  اعتمدت  ال�سلفية  اأن  من  وبالرغم  الكانوري.  اأو  والبورناوي  التيجانية 
التيجانية وحدها، فقد كان ظهور ال�سيعة بعد الثورة الإيرانية وخطاب »امل�ست�سعفني« 
جتعل  اأيديولوجية  وجتذير  التهمي�ش،  رف�ش  على  اعتمدوا  حيث  جاذًبا،  ون�سرتهم 
من قدا�سة املا�سي اأماًل بامل�ستقبل، وهذا ما كان ينق�ش بع�ش املهم�سني. وملا انتظم 
بع�سهم يف الطريق الثوري على درب الإخوان، ثم ان�سقوا عنهم مع »احلركة الإ�سالمية« 
الفهم، وا�ستعر ال�ستقطاب  اأكرب من  امل�سلمني  الداخلية بني كتلة  �سارت اخلالفات 
بحدّية اأنتجت حركات جتديد »قراآنية« تتقاتل يف ما بينها، وحركات �سلفية تت�سابق 

نحو النقاء، وحركات حتاول احلفاظ على الت�سوف، كلها م�ستعرة داخلًيا وخارجًيا.

ظّلت اإيران تقّدم نف�سها كرتياق مل�ساكل ال�سلفية ومكافئ لها، ومل تتوان كثرًيا 
عن  خمتلفة  �سور  ت�سّرَبت  فقد  العنف.  ل�سكل  قريب  اأو  قتايل  مبظهر  الظهور  عن 
نة، كما ت�سّمنت تدريبات ع�سكرية  ح�سينيات ت�سّمَنت بع�ش ال�ستفزاز للم�سلمني ال�سُّ

ُين�سب بع�سها لهرمية تنتهي بقيادة ال�سيخ اإبراهيم الزكزاكي. 

ولئن كانت العالقة ال�سيعية مع احلكومة متوترة يف بدايتها، اإل اأنها �سرعان ما 
اأمامهم ملمار�سة ن�ساطهم »الدعوي«  بتاأ�سي�ش املدار�ش، وفتحت املجال  �سمحت لهم 
ب�سكل كبري، ففتح ال�سيعة اأبواب مدار�سهم لالأ�سر الفقرية، وكذلك يتم اختيار بع�ش 

الطالب املتفوقني لإر�سالهم اإلى اإيران. وقد �سهد الباحث على بع�ش احلالت.
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وباحلديث عن الزكزاكي، فقد ُولد عام )195 يف بلدة زاريا، ودر�ش يف جامعة 
االإ�شالمي،  الن�شاط  يف  انخرط  ثم   ،)1979-1976( بني   )ABU( بيللو  اأحمدو 
واأ�سبح الأمني العام جلمعية الطلبة امل�سلمني بنيجرييا )1977-1978(، ونائب رئي�ش 

ال�سوؤون الدولية للهيئة الوطنية عام )2)(1979.

بعد انت�سار الثورة يف اإيران، قامت ال�سلطة الإيرانية بتاأ�سي�ش موؤ�س�سة دينية 
موقع  ن�سره  تقرير  يف  خامنئي.  مبكتب  املرتبطة  العاملية  امل�سطفى  جلامعة  تابعة 
الدايلي بي�ست )The Daily Beast( الأمريكي بعنوان »خميني نيجرييا الذي ين�سر 
َف اإبراهيم الزكزاكي باأّنه »العدو اللدود لبوكو  الثورة الإيرانية يف اأفريقيا«)))(، و�سرِ
حرام«، و»املعادي ب�سدة للوليات املتحدة«، و»حامي املناورات الإيرانية يف اأفريقيا«، 
العقود  الدولة خالل  مع  ال�سدامات  من  العديد  م�سرتكون يف  اأن�ساره  اأّن  ذكر  كما 
اإلى حماولة  قبل مدة  تعّر�ش رجاله  وقد  ال�سجن،  واملئات من »جنوده« يف  املا�سية، 
ل نحو ت�سع �سنوات خالل الثمانينيات  اأن الزكزاكي نف�سه كان قد اعُتقرِ اغتيال، كما 
ولكن يف  املدين،  بالع�سيان  اتهموه  الذين  الع�سكريني  القادة  يد  على  والت�سعينيات، 
اإ�سالمية يف نيجرييا. وي�سري  تاأ�سي�ش دولة  الآونة الأخرية ازدادت ثقته بقدرته على 
الكاتب اإلى دعوات الزكزاكي عام 1996، حينما طالب باإقامة نظام اإ�سالمي واإعالن 
»اهلل رب جميع العباد«، متجاهاًل اأّن ن�سف �سّكان نيجرييا هم من امل�سيحيني، واأّن 
اإيران،  من  دعم  اأي  تلّقي  اإنكاره  من  الرغم  وعلى  ال�ُسّنة.  من  هم  امل�سلمني  اأغلبية 
فاإّن العديد من قادة حركته يزورون اإيران ب�سكل دوري ويتلقون التعليم هناك. كما 
متّكن الزكزاكي من ت�سخري الإعالم ل�ساحله، حيث تعمل حركته على ترجمة الأفالم 
الوثائقية عن ال�سخ�سيات الدينية اإلى اللغة املحلية »الهو�سا«، مع مئات من اأ�سرطة 
تطبع  التي   )Pointer Express( هما:  وجملتني،  �سهرًيا،  تباع  التي   )DVD(الـ

باللغة الإجنليزية، وجملة »ميزان« التي تطبع بلغة الهو�سا منذ �سنوات.

اأبريل   29 الأربعاء  الإ�سالمية،  احلركات  بوابة  موقع  نيجرييا«،  يف  اهلل(  ن�سر  لـ)ح�سن  الإيرانية  الن�سخة  الزكزاكي..  »اإبراهيم   )(2(
)ني�سان( 2015، على الرابط التايل:

http://www.islamist-movements.com//28144

)((( Philip Obaji Jr.,«Nigeria’s Khomeini, Spreading Iran’s Revolution to Africa», The Daily Beast, 23rd December 
2015.Link:
https://www.thedailybeast.com/nigerias-khomeini-spreading-irans-revolution-to-africa

http://www.islamist-movements.com//28144
https://www.thedailybeast.com/nigerias-khomeini-spreading-irans-revolution-to-africa
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ي�سري  نيجرييا)4)(،  الفكرية يف  والتيارات  الإ�سالمية  كتاب عن احلركات  ويف 
هي  النيجريية  الإ�سالمية  للحركة  املعلنة  املهمة  اأّن  اإلى  ح�سن)5)(  هارون  اإبراهيم 
»تاأ�سي�ش دولة دينية يف نيجرييا �سبيهة باإيران، واأّن هذا ما يبقي الت�سادمات قائمة 
للتدريب  خ�سعت  �سبابية  جبهة  للحركة  اإّن  احلكومية«.  الأمن  وقوات  احلركة  بني 
ل هذه اجلبهة تهديًدا كبرًيا للدولة. وي�سيف: »ل  الع�سكري، ولكن حتى الآن ل ت�سكِّ

اأظّن اأّن الأوان منا�سب حلمل ال�سالح �سد الدولة«. 

يقطن  ماليني)6)(،  ع�سرة  اإلى  خم�سة  بحوالى  نيجرييا  يف  ال�سيعة  عدد  ر  ُيقَدّ
معظمهم يف ال�شمال ال�شرقي يف مواقع ن�شاط بوكو حرام. وكما �شيظهر بعد قليل يف 
الق�سم الذي يخ�ش بوكو حرام، فاإن حممد يو�سف مّر على هذه اجلماعات بعينها، 
وتاأثر بها، و�ساهمت يف اإنتاجه -بالإ�سافة لعنا�سر اأخرى. ول بد من الإ�سارة هنا قبل 
اخلتام اإلى اأن املنظمات امل�شيحية مل تنخرط يف مواجهات مع الدولة النيجريية، كما 
رة لفكرة الأمة لدى امل�سلمني. ورمبا كان لنزوع  اأنه مل يكن هناك فكرة م�سيحية مناظرِ
امل�سيحيني عامة لف�سل الدين عن الدولة اأثره يف وجود عالقة طيبة مع الدولة، مقارنة 
اأن امل�سيحيني �ساهموا على نحو متكرر يف  بعالقة التنظيمات الإ�سالمية معها. غري 
اإذكاء التوتر الديني يف نيجرييا من خالل ا�ستخدام خطاب حما�سي معاٍد لالإ�سالم، 

واإظهار عداء كبري نحوه، والدعاء اأن ال�سمال امل�سلم عقبة اأمام تطور نيجرييا)7)(.

كيف نشأت بوكو حرام؟

من  ال�سرقي  ال�سمال  يف  احلدودية-  بورنو  ولية  -عا�سمة  مايدوغري  تقع 
نيجرييا، وت�سارك ت�ساد والكامريون يف احلدود، واأغلبية �سكانها من الكانوري. �سارت 
مايدوغري حمط اأنظار العامل، لكونها بلدة املن�ساأ، وحمط اأوائل عمليات بوكو حرام، 

)(4( Hassan, I. H. «An Introduction to Islamic Movements and Modes of Thought in Nigeria.» Pan African 
Studies/ISITA working papers No: 1 (2015).

)5)( الربوفي�سور »اإبراهيم هارونا ح�سن« من جامعة جو�ش يف املنطقة ال�سمالية الو�سطى لنيجرييا.

)6)( انظر:
Shi'a in Nigeria, global security, link:
 https://www.globalsecurity.org/military/world/nigeria/religion-islam-shia.htm

)7)( حممد عبدالكرمي اأحمد، بوكو حرام من اجلماعة اإلى الولية: اأزمة التطرف والف�ساد يف اأفريقيا، مرجع �سابق، �ش61.

https://www.globalsecurity.org/military/world/nigeria/religion-islam-shia.htm
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وفيها حدث التمّرد الكبري لزعيمها حممد يو�سف واأن�ساره، انطالًقا من مركز ابن 
العامل  ُقتل حممد يو�سف، وانطلق بعدها قطار عنف �سعق  تيمية عام 2009، حيث 

بتتابع وتريته حتى اأوائل عام 2018. 

يف  وتّت�سع  بالعنف،  وتتحد  الأفكار،  على  تت�سظى  حرام  بوكو  مثل  حركة  اإن 
نيجرييا والكامريون وت�ساد، معتمدًة على ظروف �سعف الدولة، والن�سيج الجتماعي 
املرتابط لالإثنيات، واإرث ال�سلفية املتحّورة. هذا، ويظل التعريف عن »مايدوغري«)8)( 
مترد  اأنها  على  حرام  بوكو  اإلى  ينظرون  الباحثني  من  كثرًيا  لأن  اأولى،  كمحطة 
مايدوغري، وغ�سبة الكانوري، وثورة بورنو. بيد اأن الأولى يف مو�سوع بوكو حرام اأن 
للتنظيم، ولأن بورنو هي الآن من  العمليات احلالية  البداية منها لأنها قاعدة  تكون 
بني اأفقر الوليات يف نيجرييا، واأكرثها بطالة -لأ�سباب مو�سوعية، متعلقة بالنفور 
الثقايف من �سوق العمل اجلديد املعتمد على القيم احلداثية الغربية، ولأ�سباب اأخرى. 
كانو-بورنو،  اإمرباطورية  اإّبان  ع�سر  الثالث  القرن  يف  املدن  �سيدة  كانت  باأنها  علًما 
والتي كانت واحدة من املمالك الأكرث ات�ساعًا يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى. 
اجلوار،  على  تفوًقا  البورنويني  الكانوريني  ذاكرة  يف  جعلت  التي  الإمرباطورية  تلك 
وهي اإمرباطورية ترزح كعبء يف ذاكرة املنطقة، جتعل املهّم�سني اليوم، متح�سرين 
كانت  اإذا  ال�ساعدة،  والأفكار  اجلديدة  املذاهب  ويتبعون   انح�سر،  الذي  لدورهم 
�ستحملهم لتحقيق اأهدافهم. ولعل ذلك يف�سر انت�سار التيجانية على ح�ساب القادرية، 

ثم ال�سلفية على ح�ساب التيجانية، ثم التحّورات الالحقة. 

بل  العنيفة،  الأحداث  م�سهد  على  فجاأة  حرام  بوكو  مع  مايدوغري  تظهر  مل 
�سهدت يف الت�سعينيات احتجاجات ملحقة ملحمد مروة الكامريوين و�سلفّيته الغا�سبة، 
وكانت حا�سرة يف ال�سراع مع زاريا القريبة يف باب الت�سّيع. ولكن علينا اأن نبداأ من 
القادة ل من املكان، ثم نحاول تركيب الهوية الجتماعية والدينية لبوكو حرام؛ الهوية 

، عرب خطابات �سيخو. الأولى، ثم تلك التي جرت عوملتها بتكربُّ

)8)( ن�سبة اإلى مايدوغري )Maiduguri( هي عا�سمة ولية برنو بنيجرييا.
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متى تأسست بوكو حرام؟

اجلماعات  تكّون  لأن  لغزًا؛  حرام  بوكو  جماعة  مثل  اجلماعات  تاأ�سي�ش  ُيعد 
اأحد،  عند  خيوطها  تتجّمع  ل  متوازية  �سرية  بخطوات  يبداأ  الإ�سالحية  اأو  الدينية 
وبعد اإعالن القائد وتر�سيخ التنظيم وترتيب الأدوار، فاإّن جماعات جنينية تتحرك 
داخل تيارات اجلماعات الكربى فتحدث املزيد من الإرباك ملن يهتم بتدوين تاأريخ 

للجماعة.

 لذلك يالحظ اأّن اآراء متعددة حاولت تعيني تاريخ تاأ�شي�ش بوكو حرام ومل تنجح؛ 
وال�سبب اأوًل: اأنها اإما ارتبطت مبحمد يو�سف ودرا�سة �سخ�سيته، فحينها ركزت على 
النتخابات  قبيل  لـ»اإزالة«  التابع  �سيخه   - اآدم«  حممد  »جعفر  عن  ان�سقاقه  اأحداث 
الثانية لوايل بورنو �سريف. وثانًيا: اأنها ارتبطت بر�سد الجتاهات ال�سلفية العنفية، 
فوجدت مظانها يف درا�سة حركة حممد مروة يف منت�سف الت�سعينيات. وثالًثا: اأنها 
بداأ من  وهنا  املنعزلة.  املقاتلة  الطليعة  بت�سكل  بداية احلركات اجلهادية  اأن  قّدرت 

تبنى هذا النهج بالتاأريخ لبوكو حرام ببداية انعزال املتطرفني يف الكانب يف 2002.

التعريف بمحمد يوسف زعيم ومؤسس بوكو حرام

يف  يوبي  ولية  يف   ،)Jakusko( جاكو�سكو  يف   1970 عام  يو�سف  حممد  ولد 
اإبراهيم  ال�سمال ال�سرقي لنيجرييا، والواقعة غرب مايدوغري و�سرق زاريا »مدينة 
الأغلب  ولكن  اأ�سرته،  اأ�سول  �سكوك حول  وهنالك  فقريين،  والداه  كان  الزكزاكي«. 
نيجرييا  من  الأ�ساتذة  من  وعدد  والده  يد  على  القراآن  تعلم  الكانوري.  من  اأنهما 

والنيجر وت�ساد، ولكنه ف�سل يف موا�سلة الدرا�سة النظامية)9)(.

ان�سمامه  اأو  يو�سف،  حممد  ت�سيُّع  اإلى  ت�سري  فامل�سادر  ال�سرية،  تنقطع  هنا 
واأنه هجرها يف  ن�ساطها،  بع�ش  وم�ساركته يف  الزكزاكي يف �سباه،  اإبراهيم  حلركة 

)(9( Fr. Atta Barkindo, An Introduction to Boko Haram’s Ideologues: From Yusuf to Shekau, Africa Research 
Institute. Link:
https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/introduction-boko-harams-ideologues-yusuf-shekau/

https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/introduction-boko-harams-ideologues-yusuf-shekau/
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اأواخر الت�سعينيات، ولكنه ل يذكر ذلك ب�سراحة، ويخفيها اأتباعه يف نبذ التعريف به. 
ويتناول اأحد الُكّتاب)40( �سخ�سية حممد يو�سف موؤ�س�ش بوكو حرام ب�سكل خمتلف؛ اإذ 
ُيورد اأنه يف الثمانينيات ان�سم اإلى جمموعة الإخوان امل�سلمني، اأو احلركة الإ�سالمية 
معروفة  املجموعة  هذه  كانت  حيث  الزكزاكي،  اإبراهيم  جناح  حتت  تعمل  التي 
احلاكمية  راية  تعلي  التي  الغا�سبة  وب�سعاراتها  النيجريية،  للحكومة  مبعار�ستها 

القطبية)41( ل �سواها. 

ولكن يف 1994، حدث انق�سام ب�سبب ميول الزكزاكي للت�سيُّع، فتخلت املجموعة 
الراف�سة للت�سيُّع عن اإبراهيم، ويبدو اأنها انتهت لقيادة حممد يو�سف. وهنا يورد كاتب 
اآخر)42( اأن حممد يو�سف تاأثر باأفكار �سيد قطب وكتابه »معامل يف الطريق«، واعتقاده 
ح اأن جذور اأفكار »تكفري املجتمع« ا�ستمدها يو�سف من الجتاه  مببداأ احلاكمية، ويرجِّ
باأنه  الدميقراطي  احلكم  لنظام  وو�سفه  للد�ستور  تكفريه  كان  هنا  ومن  القطبي، 
جاهلي. ما يهمنا من هذه الرواية هو التاريخ، والنَف�ش الراف�ش للد�ستور العلماين، 
اأي حديث عن هذه املرحلة ل  نية املتوّلدة من خالف مع الآخر ال�سيعي. ولكن  وال�سُّ
جنده يف م�سادر حمايدة، اإلى اأن تبداأ مرحلة مايدوغري، والتي هاجر اإليها يو�سف، 

وحيًدا دون تعليل. 

 Fugu  Baba( فاغو«  حممد  »بابا  الكبري  التاجر  فه  تلقَّ مايدوغري،  ويف 
يف  قبيلته  اأبناء  من  املهاجرين  ا�ست�سافة  عنه  ُعرف  الذي   ،)Mohammed
حول  »احلكومة«  مع  �سراعات  يف  ودخل  بالزراعة،  من�سغاًل  كان  واأنه  مايدوغري، 

الأرا�سي. فلّما برز يو�سف كرجل �سالح و�سديق طيب للرجل، زّوجه ابنته املف�سلة.

يف بدايته لزم حممد يو�سف م�سجد اإندميي مبايدوغري، وكان اأحد امل�ساجد 
اآدم«،  حممود  »جعفر  ا�سمه  البدعة«  »اإزالة  حركة  من  �سلفي  �سيخ  يزورها  التي 

)40( اأحمد مرت�سى، جماعة )بوكو حرام(.. ن�ساأتها ومبادئها واأعمالها يف نيجرييا، جملة قراءات اأفريقية، العدد الثاين ع�سر، ربيع الآخر 
- جمادى الآخرة ))14هـ، اأبريل )ني�سان( - يونيو )حزيران( 2012، �ش20.

)41( ن�سبة ل�سيد قطب، الذي غالًبا ما ُين�سب اإليه التاأ�سي�ش الفكري جلماعة الإخوان امل�سلمني.

)42( نبيل �سكري، بوكو حرام ال�سلفية اجلهادية يف اأفريقيا، املكتب العربي للمعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015، �ش17.
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الت�سوف))4(، وهو  والتحذير من  الدرو�ش  لإلقاء  »كانو«  اإقامته  ياأتي من حمل  حيث 
ال�سيخ الذي اأ�ساد مبحمد يو�سف كثرًيا، وقيل اإنه رفع يده يوًما و�سماه قائد ال�سباب 
امل�سلم)44(. واقرتب حممد يو�سف من »جماعة اإزالة البدعة واإقامة ال�سّنة« جدًا، وبعد 
ان�سمامه اإليها اأ�سبح �سدرًا يف وليتي »ُيوبي« و»بورنو«، حيث كان هناك ثالثة م�ساجد 

يت�ساركون يف اإدارتها، وقد اأوكل اإليه �سيخه جعفر اأحدها.

كان »جعفر« ُيكرث من انتقاد ال�سوفية، وكان وهابًيا در�ش يف جامعة املدينة. 
وتاأثر يف تاريخه باأبي بكر جومي، وح�سر نقا�ش ال�سريعة الذي كان يف ال�سبعينيات، 
ال�سريعة جزئًيا يف  وظل فاعاًل ملا تكرر بعد عودة احلكم املدين يف 1999، وتطبيق 
واليات ال�شمال. ولكن جعفر يختلف مع حممد يو�شف يف نقاط رئي�شة؛ مثل التعليم 
ر احلكومة، وهي نقطة انطلق منها  مه جعفر، وكذلك هو ل يكفِّ الغربي الذي ل ُيحرِّ
حممد يو�سف يف رحلته نحو التطّرف. ويلّخ�ش اأحد الباحثني)45( اخلالف بني يو�سف 
التنازع  وانتهى  الإزالة،  جماعة  وبني  بينه  الإدارة  يف  تنازع  »ح�سل  قائاًل:  و»اإزالة« 
اأخريًا بانحياز طالبه اإلى اأحد امل�ساجد، وتركوا امل�سجدين الآخرين جلماعة الإزالة«، 
ومن هنا ا�ستمر يو�سف مع جماعته حتى ا�ستقل بتاأ�سي�ش حركة »جماعة اأهل ال�سّنة 
للدعوة واجلهاد« نحو عام 2002. وي�سيف الباحث اأن ثمة �سبًبا اآخر للجفوة، فيقول: 
»زادت الفجوة بني حممد يو�سف وجماعة اإزالة البدعة عمومًا وال�سيخ جعفر حممود 
املر�سح  انتخاب  اإلى  نيجرييا  يف  امل�سلمني  البدعة  اإزالة  جماعة  دعت  عندما  اآدم، 
الرئا�سية  Buhari(، يف النتخابات   Muhammadu( »الرئا�سي »حممد بوهاري
عام 2005، لكونه رئي�ًسا م�سلًما. يف حني اعترب حممد يو�سف اأن النتخابات برمتها 
ممار�سة غري اإ�سالمية، وهاجم »اإزالة« مرات عدة من خالل كتبه ودرو�سه. وملا جرى 

اغتيال جعفر حممود اآدم يف كانو عام 2007، مّت اتهام بوكو حرام بذلك)46(.

)4(( Smith, Mike. Boko Haram: inside Nigeria’s unholy war. IB Tauris, 2015.P 74.

)44( املرجع نف�سه، �ش76.

)45( اأحمد مرت�سى، جماعة )بوكو حرام(.. ن�ساأتها ومبادئها واأعمالها يف نيجرييا، مرجع �سابق، �ش20.

)46( نبيل �سكري، بوكو حرام ال�سلفية اجلهادية يف اأفريقيا، املكتب العربي للمعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015، �ش18.
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حممد  اأتباع  اأحد  البورناوي«؛  علي  »حممد  وهو  ذكره،  يجب  اآخر  قائد  ثمة 
 )» يو�سف الذين در�سوا يف اخلليج، وهو الذي بداأ فكرة الهجرة اإلى »كاناما« )اأو »َكَنمَّ
)Kanamma( يف ولية يوبي، وكذلك اإلى بلدة »َغْيَدم« )Gaidam( بالقرب من 
التي حتّقَقت  ال�سرطة  واأُبلغت عنهم  ا�سُتبه يف ت�سرفاتهم،  النيجر؛ حيث  جمهورية 
منهم بال جدوى، ولكن حني اأُبلغ عنهم للمرة الثانية ب�سبب ما يقومون به من اأعمال 
م�سبوهة، هجم عليهم رجال ال�سرطة واجلند، وتركوا منهم قتلى وجرحى، حتى اإن 
رجال ال�سرطة �سوهدوا ياأتون باأع�ساء احلركة –مبن فيهم من اجلرحى- فيطالبونهم 
اأو ثالث. ويف  بال�سطجاع على بطونهم، ثم يطلقون على كّل فرد منهم ر�سا�ستني 
حملٍة مقابلة، خرجت جماعة برئا�سة ال�سيخ »بابا« )Baba( بغ�سبة عارمة لالأخذ 
م�سافة  وقطعوا  الطريق،  يف  قابلوهم  الذين  ال�سرطة  رجال  فيها  ا�ستاأ�سلوا  بالثاأر، 
بدوؤوا  »يوبي«، حيث  ولية  عا�سمة  »دماُتُرو«  و�سلوا  الأقدام، حتى  على  م�سًيا  طويلة 
احلياة بانعزال. وب�سبب خالف حول ال�سيد بينهم وال�سكان، والذي تطور لي�ستدعي 
تدّخل ال�سرطة بعنف يف 20 دي�سمرب)كانون الأول( )200، قبل اأن يتجدد مرة اأخرى 
بعد ع�سرة اأيام، اأ�سبح املتطرفون يبحثون عن تدريب لهم يجعلهم اأقوى على الدفاع 

عن اأنف�سهم لحًقا.

نفى حممد يو�سف اأن يكون متورًطا يف هذا العنف، وقال باأنه كان يف اخلارج، 
حيث �سافر اإلى احلج -ح�سب زعمه- يف )200، ثم 2004، ولذ باملكوث هناك ملّا منا 
الأثر يف  لهما  د  ُوجرِ تف�سرياته وحتري�سه  لأّن  العنف،  اأحداث  اأنه متهم يف  اإلى علمه 
ت�سجيع املقاتلني على التمرد اأو العزلة، فبقي يف احلجاز، وهناك اأدار حواًرا مع �سيخه 
جعفر، الذي نا�سحه يف جل�سات، طالًبا اأن يرتاجع عن اأفكاره املتطرفة، فوعد يو�سف 
�سيخه اأن يفعل. ويزيد على ذلك اأحد الباحثني)47(، اأن يو�سف مل يحاور جعفر وحده، 
ا مع نائب ولية بورنو لرتتيب العودة، فلما عاد، كان يو�سف معزوًل عن  بل توا�سل اأي�سً

التيار العام لعلماء امل�سلمني. 

)47( Smith, Mike. Boko Haram: inside Nigeria’s unholy war. IB Tauris, 2015.
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�سبق عزل يو�سف عودته، بل �سبق �سفره، وقد بداأ مع موقفه من اإعالن ال�سريعة 
وتطبيقه؛ فمع اإعالن اجتاه تطبيق ال�سريعة يف 2000، كان تيار حممد يو�سف املت�سّكل 
اأحد احلا�سمني يف ت�سعيد »اإرادة تطبيق ال�سريعة«، ودخلت حركة اإزالة وتيار حممد 
يو�سف و�سيخه جعفر يف اتفاق مع الدولة النيجريية )الإقليمية(، على �سكل �سراكة 
�سيا�سية بني عامي 2002-)200، بل اإن قواعد احلركة لعبت دوًرا حا�سًما يف انتخاب 
»علي مودو �سريف« حاكًما لولية بورنو عام )200، بينما وعد »�سريف« بن�سر ال�سريعة 
الإ�سالمية. اإل اأن ال�سراكة القائمة ت�سّدَعت فجاأة –ح�سب قول اأحد الباحثني- حيث 
فعٍل  ردة  التي كانت  النعزال  بعد حوادث  اإرهابي،  تنظيم  اإلى  »بوكو حرام«  حتّولت 

�سامتة على �سوء تطبيق ال�سريعة)48(.

هرمي  ج�سم  مع  يكن  مل  فهو  فجاأة،  يت�سدع  مل  التحالف  فاإن  احلقيقة  ويف 
اأداء  على  مالحظات  باإبداء  منه  جزء  قام  عاًما،  تياًرا  كان  اإمنا  اأ�ساًل،  متما�سك 
احلكومة، وبداأ باحل�سد للخروج منها لتاأ�سي�ش دولة اإ�سالمية فكرًيا، ثم بداأت جمموعة 

تالية بالنعزال والهجرة.

هنا ل بد من الإ�سارة اإلى الأ�سماء التي كانت تو�سف بها اجلماعة، وحماولة 
فهمها ل تقييمها. ويرمي اأحد الباحثني)49( اإلى اأن بداية احلركة كانت �سنة 1995، 
حتت قيادة اأبوباكاه لون، ثم غرّيت اإلى حركة »طالبان نيجرييا«، وميكننا اأن نفهم 
ذت كت�سمية ملجتمعات كثرية انعزلت وحاولت تطبيق �سورتها املثالية  اأن »طالبان« اأُخرِ
لالإ�سالم، واعتمدت مبداأ الهجرة. ويوا�سل الباحث: اإن اجلماعة حتولت من »طالبان 
الطائفية اليو�سفية« -ن�سبة ملحمد يو�سف- بعد اأن عاد يو�سف من احلج وبداأ تقدميه 
كقيادة كاريزمية، حتّوَلت اأخرًيا اإلى بوكو حرام، وهي ق�سية بلورها حممد يو�سف، ل 

�سد التعليم الغربي، بل �سد النظام العاملي وقيمه التي يراها غربية)50(. 

)48( Allen, Nathaniel DF. «Unusual Lessons from an Unusual War: Boko Haram and Modern Insurgency.» The 
Washington Quarterly 40, no. 4 (2017): 115-133.

)49( Onuoha, Freedom C., and Boko Haram. «Nigeria›s extremist Islamic sect.» Al Jazeera Centre for Studies 
29 (2012).

)50( نبيل �سكري، بوكو حرام ال�سلفية اجلهادية يف اأفريقيا، املكتب العربي للمعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015، �ش1.
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اإذن، بعد عودته بداأت املرحلة الثانية لبوكو حرام، مرحلة الدعوة، التي اأعقبت 
انتهاء الحتقان يف كاناما، وقام اجلي�ش النيجريي خاللها بقمع حركة بوكو حرام. 
خالل هذه املرحلة، اقت�سرت اأن�سطة احلركة على الدعوة، ومتّثل هذا يف الهجوم على 
الرموز الإ�سالمية املعتدلة، ونقد الدميقراطية والعلمانية على اأنهما موروثات غربية 
�سيا�سية حملية،  اأجندة  تبّنت احلركة  املرحلة،  بالإ�سالم. يف هذه  لها عالقة  ولي�ش 
قامت على حماربة الف�شاد االأخالقي وال�شيا�شي املتمّثل يف حمافظ والية بورنو »علي 
مودو �سريف«، والذي توّلى من�سبه منذ )200 حتى 2011، وهو الوايل الذي كان قد 
نال دعم بوكو حرام يف البداية، ثم مت اتهامه باأنه مل يطبق ال�سريعة ب�سكل كامل. وقد 

كان التجنيد يف هذه املرحلة مقت�سًرا على املجتمع النيجريي)51(.

اتخذ »اأبو يو�سف« مدينة »بورنو« معقاًل لدعوته، ا�ستمر فيه نا�سًطا يف حتري�ش 
ال�سباب على اجلهاد �سد ظلم احلّكام، وحتذير النا�ش من الدرا�سة على منط »بوكو«، 
عن  الفرتة  هذه  يف  يو�سف  حممد  عزمية  تفرت  ومل  بـ»احلداثة«،  يّت�سم  ما  كل  و�سد 
التجوال يف كّل مدن �سمال نيجرييا، من بورنو اإلى �سوكوتو لإلقاء حما�سراته يف الدعوة 
الدولة  لإقامة  املتحّم�ش  ال�سباب  من  جمموعة  حل�سد  ُوّفق  وقد  للجهاد.  وال�ستعداد 
ا من  الإ�سالمية، جاوؤوا اإليه مبايعني من الأماكن التي انت�سرت فيها دعوته، خ�سو�سً
»بورنو«  اإلى  بالإ�سافة  و»اأدماوا«،  »غومبي«  وهي:  اخلم�ش،  ال�سرقية  ال�سمال  وليات 

و»يوبي« و»بوثي«)52(.

»كانو«،  وهي:  الغربي،  ال�سمال  وليات  يف  ا  اأي�سً احلركة  دعوة  وانت�سرت 
و»جيغاوا«، و»كت�سينا«، و»�سوكوتو«، و»كبي«، وجتاوب معه فيها عدد قليل، واإذا هاجر 
ي« )Gwazari( على طريق  النا�ش اإلى »بورنو« يتجّمعون يف املركز، ويف حارة »َقوَزاررِ

« )RuwanZafi( يف »مايدوغري«))5(. الذهاب اإلى حارة »ُرَوْنَزايفرِ

)51( املرجع نف�سه، �ش19.

)52( حممد بوبو�ش، بوكو حرام من الدعوة اإلى التطرف والعمل امل�سلح، مرجع �سابق.

))5( اأحمد مرت�سى، جماعة )بوكو حرام(.. ن�ساأتها ومبادئها واأعمالها يف نيجرييا، مرجع �سابق.
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يقول اخل�سر عبدالباقي حممد، مدير املركز النيجريي للبحوث العربية، باأن 
التطرف،  نحو  مال  اأنه  اإل  معتدًل،  كان  اأمره  بداية  يو�سف  حممد  اجلماعة  »زعيم 
مقتل  منذ  ككل  التنظيم  هذا  على  امل�سيطر  هو  التفجريي  املت�سّدد  اجلناح  واأ�سبح 
اإلى جماعات م�سلحة  زعيمهم حممد يو�سف عام 2009، وحتّولت عنا�سر اجلماعة 
مقاتلة بالكامل، وتخّلت عن العمل والن�شاط الدعوي واللقاءات االجتماعية بعد مقتل 
زعيمها على اأيدي اجلي�ش النيجريي، واأعلنوا مواجهة �سريحة مع الدولة النيجريية 
-رجال الأمن حتديًدا- وعزموا على النتقام والثاأر ملقتل زعيمهم واملئات من اأع�ساء 
اجلماعة، وبايعوا قيادتهم على ال�ستمرار على نهج املقاومة والثاأر لدماء اإخوانهم، 
اإلى  اخلارج  من  عنا�سر  ان�سمام  بحقيقة  تفيد  قوية  موؤ�سرات  تبدو  ل  الآن  وحتى 
خا�سة  نيجرييا،  خارج  من  عنا�سر  من  تعاطًفا  وجدت  اأنها  اإل  اجلماعة،  �سفوف 
والكامريون،  والنيجر  ت�ساد  مثل  املجاورة،  الدول  من  للدين  متحم�سني  اأفراد  من 
يعلنون ا�ستعدادهم للقتال بجانب امل�سلمني يف نيجرييا لالنتقام مما يرونه من �سيم 

للجماعة)54(.

تفسيرات للعنف.. العرقية واالغتراب

»لقد ف�سلت الدميقراطية، وف�سلت التنمية العلمانية، ومل تنجح �سوى يف حماولة 
تغريبنا، وحرماننا من الدين الذي فتح اهلل به علينا، واإّن �سعادتنا يف الدنيا مفتاحها 
ا�ستعادة هذا الفتح«. هذه خال�سة الفكرة التي انطلقت بها جماعات تعمل حتت مظلة 

بوكو حرام، مدفوعة بعقيدة جهادية، ورغبة ل�ستعادة اإمرباطورية ميتة.

ي�سري البع�ش اإلى اأن جماعة بوكو حرام متثل »متّرد القبلّية«، وي�سّلط ال�سوء 
ال�سمالية  واملوؤ�س�سة  النيجريية  الدولة  قبل  من  الكانوريني  على  وقعت  مظامل  على 
التي ي�سيطر عليها حتالف الهو�سا-الفولين، ولكن هذه الفر�سية قد تبدو متجاهلة 

لالأيديولوجية الطائفية لبوكو حرام.

العلمي »نحو  للملتقى  والثقايف، ورقة علمية مقدمة  الفكري  النيجريية يف مواجهة النحراف  )54( حممد، اخل�سر عبدالباقي، اخلربة 
ا�سرتاتيجية لالأمن الفكري والثقايف يف العامل الإ�سالمي«، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يف الفرتة من 28-0) اأكتوبر )ت�سرين الأول( 

)201، الريا�ش، �ش15.
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63771
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مدينة  يف  حرام  بوكو  ملحيط  الدميوغرافية  الرتكيبة  التاأ�سي�ش  فرتة  عك�ست 
ميدوغو، ومتّكنت من ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعية لت�سهيل جهود التجنيد، فتعّززت 
بذلك �سخ�سية الكانوري يف بوكو حرام. وحني وقع القمع –اآنذاك- �سد حركة حممد 
يو�سف يف 2009 -وفيها ما فيها من التجاوزات- اأُخذت بجريرة يو�سف اأ�سر كانورية 
مل تتوّرط يف العنف، فكان الثاأر للقتلى من م�شوؤولية اأقاربهم، واأرحامهم الكانوريني، 
من  كبرية  اأعداد  لتجنيد  الجتماعية  ال�سبكات  تطوير  يف  ف�سلت  اجلماعة  اأن  كما 

عرقّيات غري الكانوري)55(.

وهنا اإ�سارة ننقلها عن اأحد اأ�ساتذة الدرا�سات الأفريقية، اإذ يقول يف معر�ش 
ال�سيا�سة  جوانبه  بكل  الرتاث  ا�ستعادة  من  )وبدًل  )الكامن(:  الكانوري  عن  حديثه 
والثقافية، بداأ �سباب العنف يف »كانو« ممتدًا اإلى »مايدوغري«. وحتّول تناف�ش الفول 
والهو�سا والكانوري الثقايف والفكري، من بناء الدولة الوطنية اإلى جمموعات »بوكو 
ل  بالإرهاب  اخلريطة  هذه  على  المتداد  يف  نف�سها  اللغة  ت�ساعدها  التي  حرام«، 
اأن مت�سي  الثقافية عميقة اجلذور. ونده�ش  بالبنية  اأي  والفقهية،  الفكرية  املذاهب 
مرحلة »التعاون العربي الأفريقي« دون العناية بالعمل الثقايف الوا�سع يف هذه املناطق، 
بن�سر  فقط  نقوم  نحن  هكذا  لكن  الإرهاب،  مواجهة  يف  اأقوى  بذلك  ن�سبح  وكنا 
املناطق،  �سباب هذه  الآن  ين�سرف عنها  التي  التقليدية  وبن�سو�سها  العربية،  اللغة 
دول  اأن�سطة  اأو  ناحية،  من  ليبيا  خمازن  به  متتلئ  الذي  ال�سالح  �سراع  ي�ستوعبهم 

عربية حما�سرة يف التقليدي وعالقات وم�سالح العوملة من ناحية اأخرى()56(.

يف تقارير اأخرى اأ�سار دودا ماندي، وهو زعيم حملي من �سمال �سرق البالد، 
اإلى اأن انتماء غالبية اأع�ساء بوكو حرام اإلى اإثنية الكانوري يلعب دوًرا يف اإطالة اأمد 
النزاع. فمعظم �سكان املدن والقرى الواقعة على طول احلدود يف نيجرييا والنيجر 
والكامريون واإلى حد ما يف ت�ساد ينتمون اإلى اإثنية الكانوري، مما ي�سّكل �سلة و�سل 

)55( Baca, Michael. «Boko Haram and the Kanuri factor» African Arguments (2015). Link:
http://africanarguments.org/2015/02/16/boko-haram-and-the-kanuri-factor-by-michael-baca/

)56( حلمي �سعراوي، الكانوري من تراث وطني اإلى لغة لالإرهاب، جريدة الحتاد، 16 اأغ�سط�ش )اآب( 2017، على الرابط التايل:
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95299

http://africanarguments.org/2015/02/16/boko-haram-and-the-kanuri-factor-by-michael-baca/
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95299
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ثقافية ولغوية مع املتمردين. ويقول ماندي لوكالة فران�ش بر�ش: »اإنهم يوفرون نوًعا 
من احلماية لبوكو حرام ب�سبب ح�ش النتماء الإثني، وال�سكان لي�سوا على ا�ستعداد 
للو�ساية ب�سهولة مبن يعرب احلدود«. ووفًقا لباباكورا كولو، اأحد اأع�ساء جلان املقاومة 
ال�سعبية، فاإن »النتحاريني يت�سللون اإلى مايدوغري من قرى جماورة حيث يتم تقدمي 

ماأوى لهم«.

الأول  ا�سمه  بذكر  اكتفى  مايدوغري،  جامعة  يف  �سابق  جامعي  اأ�ستاذ  ي�سري 
»خليفة«، اإلى اأن بوكو حرام »ا�ستخدمت التجنيد الإجباري للرجال والفتيان لتعزيز 
ا حتالفات مع جماعتي بودوما وكالومبا الإثنيتني يف ت�ساد.  �سفوفها، لكنها اأن�ساأت اأي�سً
ويو�سح اأن »لدى بوكو حرام جي�ًسا من املرتزقة من ت�ساد يعربون احلدود لالن�سمام 
اإلى �سفوفها ب�سبب الغنائم التي يح�سلون عليها خالل الهجمات على القرى. وهكذا، 
هجمات  ب�سبب  خ�سائر  تتلقى  عندما  ب�سهولة  �سفوفها  جتدد  اأن  حرام  لبوكو  ميكن 

اجلي�ش«)57(.

اأنها  اأنها الوريث خلالفة عثمان دان فوديو يف �سوكوتو، بيد  تّدعي بوكوحرام 
ت�سعى لتحويل مركز القوى من �سوكوتو اإلى ولية بورنو. وفًقا ملا ذكره اأحد العاملني 
يف موؤ�س�سة جيم�ش تاون، ويدعى »جاكوب زين«، فاإن هذا التّحول �سيوؤّدي اإلى متكني 
�سكان كانوري اقت�سادًيا واأخالقًيا، حيث اإن هوؤلء ال�سكان مت تهمي�سهم اأ�سا�ًسا منذ 
ال�سوؤون  حملل  وي�سري   .1967 عام  النيجريية  الحتادية  احلكومة  يف  بورنو  تاأ�سي�ش 
اإلى اأن هيمنة الكانوري يف �سفوف بوكو حرام هو يف املقام  الأفريقية، مايكل باكا، 

الأول نتيجة حلركة لها اأ�سولها الظاهرية، وخا�سة مدينة مايدوغري.

بالكامل  تعترب  بوكو حرام  اأن�سطة  باأن  الدعاء  �سيكون من اخلطاأ  ومع ذلك، 
»جهادًا كانورًيا« اأو »مترًدا قبلًيا« �سد احلكومة النيجريية ال�سمالية التي ي�سيطر عليها 
�سملوا  حرام  بوكو  �سحايا  من  كبرًيا  عدًدا  اإن  حيث  والفولين؛  الهو�سا  ال�سيا�سيون 

)57( الروابط الإثنية والف�ساد مينحان بوكو حرام تفوقًا على اجلي�ش يف نيجرييا؛ راأي اليوم، 27 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2015، على 
املخت�سر التايل:

https://2u.pw/N06rz
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ا الكانوري، كما مت تعزيز العديد من اأن�سار الأقليات غري الكانورية من خالل  اأي�سً
�سفوف احلركة)58(.

االغتراب

بداأه  تف�سرًيا   ،)Colbert I. King( واملحلل، كولربت كينغ ال�سحايف  و�سع 
اأن »الأمر ل يتعلق حقيقة بالإ�سالم، بل بالأمور التي تفهمها جيًدا،  باقتبا�ش مفاده 
وهي الفقر، وال�سعور بالغرتاب، واحلرمان من احلقوق، والبحث عن معنى وهوية. 
مينح التوحد مع اجلماعات املتطرفة الإرهابيني خمزوًنا من الدعم والنهج وال�سرعية 
ميكن العتماد عليه«. من هنا ينطلق كينغ ليتحدث عن »الغرتاب الأ�سود يف املدينة 
وال�سعور  والغ�سب  الثقة  »عدم  عن  ويتحدث  حرام،  بوكو  �سلوك  لإدراك  الداخلية«، 
بعدم الندماج املوجود يف بع�ش املجتمعات التي يتم تهمي�سها اقت�سادًيا واجتماعًيا 
وعرقًيا«، لكن الدافع ال�سلوكي لدى جماعة بوكو حرام هل هو احلرمان القت�سادي 

اأم ال�سعور بكونه �سحية؟ اأم اإن هناك دافعا اآخر له �سلة بالتطرف الديني العنيف؟

ينقل الكاتب عن الأ�سقف »اأوليف ردا�ش دومي«، مطران اأبر�سية الكاثوليك يف 
األف م�سيحي  األًفا من )125(  مايدوغري، قوله: »منذ عام 2009 هرب نحو )70( 
كاثوليكي يف نطاق الأبر�سية وتركوا منازلهم، وكذا ن�سف رجال الدين يف الأبر�سية، 
حيث جلاأ الكثريون منهم اإلى اأبر�سية جماورة. وو�سل الو�سع اإلى حالة ميئو�ش منها 
بوكو  لهزمية  الغربية  القوات  م�ساعدة  طلب  اإلى  دومي  دفع  مما  نيجرييا،  �سمال  يف 
حرام. وقال: اإن جزًءا من اجلي�ش النيجريي غري كفء، والآخر فا�سد. واأ�ساف: »كان 
هناك بني اجلنود من يتعاطفون مع بوكو حرام، بل وبع�سهم كان يف وقت ما من�سًما 
اإلى �سفوف اجلماعة، بينما هرب الكثري منهم«. ي�سيف الكاتب: »لقد مر وقت طويل 
العرقية  التوترات  العرقي والديني. وكانت  بالتنوع  التي تت�سم  اأن زرت نيجرييا  منذ 
وا�سحة خالل رحالتي يف ثمانينيات القرن املا�سي، حيث خا�ست الدولة حرًبا اأهلية 

)58( Kim Searcy All Politics is Local: Understanding Boko Haram, Origins, Current Events in Historical Perspective, 
Published by the History Departments at The Ohio State University and Miami University, vol. 9, issue 9 - June 
2016. Link:
http://origins.osu.edu/print/4065

http://origins.osu.edu/print/4065


 عمر البشير الترابي

85 المسبــار

يف حقبة ال�ستينيات، لكن خطر التطّرف الديني العنيف مل يكن موجوًدا تقريًبا«. رمبا 
يكون »الغرتاب« و»البحث عن معنى« من العوامل التي اأّدت اإلى هذا الو�سع، اإ�سافة 
اإلى الكراهية التي توؤدي اإلى ارتكاب فظائع التمثيل باجلثث واملذابح با�سم اهلل، حتى 

واإن كان بطريق اخلطاأ«)59(. 

اإن الهدف الرئي�ش للحركات الإرهابية يف مراحلها الأولى، هو جذب الهتمام، 
ولكن الإرهاب املرتبط بق�سية تاأ�سي�ش دولة اإ�سالمية، على اأنقا�ش الدولة احلديثة ما 
بعد ال�ستعمارية، يحمل يف داخله كل �سمات احلركات الإرهابية ال�سابقة يف التاريخ. 
فهو اأوًل: يت�سمن الرغبة يف جذب النتباه، وثانًيا: التعبري عن الطموحات ال�سيا�سية، 
ت�سريع  وخام�ًسا:  العنف،  ا�ستخدام  �سرعنة  ورابًعا:  الأيديولوجية،  القناعة  وثالًثا: 
ا�ستهداف ال�سحايا. وبالرغم من ذلك فاإن التبعات جتعل من املوجة احلالية موجة 
�سديدة التعقيد. ملا تت�سمنه من انتقالت داخلية. ولكّنه قبل ذلك يريد اإن�ساء الدولة 

الإ�سالمية التي يقتنع اأنها واجبة.

مل تعد ال�سلفية املحّورة اإخوانيًا هي املذهب الفكري الديني الذي يريد العودة 
بالعبادات واحلياة العامة اإلى �سورة املثال املركوزة يف ال�سلف ال�سالح، ولكنها �سارت 
حركة �سيا�سية، تدخل يف تفا�سيلها حمفزات التناف�ش وتعتمل يف قراراتها موجهات 
الرباغماتية، وكغريها من احلركات يتباين اأفرادها. والأهم يف ظاهرتها اجلهادية 

ا.  اليوم، اأّنها اأ�سحت »حركة متّرد« مالئمة لأ�سوات امل�سلمني، يرون فيها خال�سً

الخاتمة

اأ�سا�سية:  مظامل  تبني  على  الإرهابية،  اجلماعات  وعموم  حرام،  بوكو  تقوم 
اقت�سادية و�سيا�سية تقع على فئة بعينها، تعاين من التهمي�ش والإق�ساء داخل نظام 
�سكان  حالة  يف  كما  جغرافية،  اأو  اجتماعية  اأو  تاريخية  لأ�سباب  الوطنية،  الدولة 
ويتغذى هوؤلء  ت�ساد.  الكامريون وغرب  و�سمال  نيجرييا  الكانوريني يف  اأو  ميدغوري 

)59( كولربت كينغ، »بوكو حرام«.. قتل وتدمري، ال�سرق الأو�سط 27 يناير ))كانون الثاين( 2015ـ رقم العدد )209)1(، مرتجمة عن 
وا�سنطن بو�ست.
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باأيديولوجيا دينية عابرة للعرق اأو القومية، ولكنها تكت�سب قوتها من ح�سها امل�سادم 
للدولة، وترتبط مبجد تاريخي ي�سلها مع م�ست�سعفني اآخرين من خارج نطاق الدولة 
القومية. ويتم تغذية املظامل ال�سيا�سية بخطاب ديني �سيا�سي ي�سكل اأيديولوجية قادرة 

على حفز وت�سجيع اأن�سار يقدمون العون، وخدمة الق�سية يف هدفها ال�سيا�سي.

ل تكفي املظامل ال�سيا�سية والقت�سادية والفردية وحدها لتحويل الفرد املحتقن 
لإرهابي، هذا ل ينفي دور ن�سب البطالة املرتفعة، والياأ�ش وانعدام الأمل، والدعوة اإلى 
للم�ساكل  وحلول  بديلة،  لتقدمي مناذج  املنا�سبة،  املنابر  للدعوة  توفر  وطاملا  العنف، 
ذاته،  من�سق على  و�سٍط طائفي  اأف�سل من  ولي�ش  للعنف.  ال�سباب  وتوجيه  املحدقة، 

متحفز لالنتقام من الآخر لتبني العنف.

اإلى  دينية  هويات  مواطنيها  على  تغلب  والتي  اأو�سطية،  ال�سرق  الدولة  حتتاج 
العمل على متتني الهوية الوطنية و�سرح فكرة الدولة من الأ�سفل وعرب املجتمع وتعزيز 
احلرية، حتى يكون رد الفعل »حتى الذي يرف�ش الدولة« جزًءا منها ل خارًجا ب�سالحه 
واعتبار  اجلمعية،  الوطنية  الهوية  ب�سناعة  الهتمام  عرب  ذلك  يتم  ورمبا  عليها، 
اخلالفات داخلها ل عليها، عرب تكثيف املواد التعليمية واملواد الإعالمية التي جتمع 
بحرية،  الدينية  الأدبيات  ومراجعة  م�ستقبلية،   حتديات  اأو  تراث  من  امل�سرتكات، 
اأن يتقدموا ملراجعة الأفكار وطرحها دون  وال�سماح للم�سلحني واملثقفني التقليديني 

قمع.
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