
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ مالُواقعُمنُجزءُ ُالكاميرونُشماليُفيُالعنيفُالتطرف  ُبينُتفصلُالتيُاالستعماريةُفالحدودُ ُالنيجيري؛ُالشَّ

ُُتمنعُلمُالبلدين ان.ُبينُوالبيئيُوالدينيُالِعرقيُالتضامنُمظاهرُ ُاألحوالُمنُحالُبأي  ُشماليُكانُوإذاُالسكَّ

هُالشيءُفإنُلنيجيريا،ُمجاورتهُبسببُكبيرة؛ُواجتماعيةُواقتصاديةُتجاريةُبمزاياُيمتازُالكاميرون ُينطبقُنفس 

ماتُعلى ُ«حرامُبوكو»ُجماعةُأطلقتُفقدُواإلرهاب.ُالعنيفُالتطرفُانتشارُ ُومنهاُالجار،ُهذاُتواجهُالتيُاألز 

ولىُذراعهاُنيجيرياُفي اتها،ُمسرًحاُوجعلتهُإفساًدا،ُالكاميرونُشماليُفيُالطُّ الًذاُلعمليَّ جوءُوم  ُجنيدوالتُللُّ

د.ُالفكرُونشرُوالتمويل  المتشد 

 حرام بوكو جماعة

دُُّ ع  ُُإقليًماُنيجيرياُشرقيُوشمالُالكاميرونُشماليُمنطقةُت  ق  رُاألوصال،ُممزَّ هُتتغيَّ ُوالِعرقيةُالدينيةُتركيبت 

ينُباستمرار، قُفيُكبيرُأثرُ ُالكاميرونُشماليُفيُوللد  هُاالجتماعي،ُالتواف  مُولكنَّ ستخد  ُللعنفُحافًزاُأحياًناُي 

ُخِطرةُنتائج ُُنيجيرياُشرقيُشمالُفيُالعنيفُوالتطرفُالدينيةُاألصوليةُلصعودُوكانُنيجيريا.ُشماليُفي

اُفهوُالكاميرون،ُشماليُعلى عدُُُّالبلدين.ُبينُالتجارةُلعبورُومنطقةُ ُاإلسالم،ُلنشرُممرُ ُتاريخيًّ ُأقصىُوي 

أُالُجزًءاُالكاميرونُشمالي رةُالساحلُمنطقةُمنُيتجزَّ باتُالمتأث  رُبتقلُّ رُالمناخُتغيُّ ُالضطراباتواُوالتصحُّ

ز،ُوالفقرُالمجتمعية، و  اُوهذاُوالع  لُعلىُساعدُممَّ ُ. البالدُشماليُفيُوانتشارهاُ«حرامُبوكو»ُعناصرُتغلغ 

عُعلىُ«حرامُبوكو»ُجماعةُأعانتُعوامل ُُوهناك طاتهاُتنفيذُفيُالتوسُّ ُمثل:ُالمنطقة،ُفيُاإلرهابيةُمخطَّ

يين،ُالمتعاونينُشبكة ُاإلدارة.ُوسوءُوالتهميش،ُوالفقرُاألمني،ُوالضعفُة،المجتمعيُواالضطراباتُالمحل 

ُ لحَُُّالسؤالُولعلَّ نُ؟«حرامُبوكو»ُلجماعةُهدًفاُالكاميرونُشماليُأصبحُلماذاُهو:ُالمـ  ُعنُاإلجابةُ ُوتتضمَّ

ةُ ُالسؤالُهذا ُُعدَّ هاُيمكنُجوانب  ُ.يأتيُفيماُإبراز 

 واالجتماعية السياسية العوامل

دُ ُكاميرونالُترىُالسياسيةُالناحيةُمن اُشأًناُ«حرامُبوكو»ُجماعةُتمرُّ ا؛ُداخليًّ ُُلذاُنيجيريًّ ُعلىُالعسكريُالردَُُّفإنَّ

مات اُكانُالهج  يُباستمرارُاستعداداِتهاُتأخذُالمجاورةُالدولُأنُمنُالرغمُعلىُبحًتا،ُدفاعيًّ عُللتصد  ُلتوسُّ

ُُللجماعة.ُاإلرهابيُالنشاط لطاِتُُوإنَّ ُاُتبدأُلمُالكاميرونيةُالسُّ ُم،2014ُعامُفيُإالُ«حرامُبوكو»ُعلىُلحرب 

ُُمع ماتهاُتنفيذُ ُبدأتُالجماعةُأنَّ ُ.م2011ُعامُالكاميرونُشماليُأقصىُفيُهج 

ُُالُفهيُ؛«حرامُبوكو»ُلجماعةُأيًضاُاالجتماعيُالجانبُتأكيدُ ُالضروريُومن بهاُبتجنيدُتهتمُّ خ  ُمنُوقادتهاُن 

ينُعلماء ة،ُاألخالقُعلىُقائمينوالُوالتربويينُالقانونُورجالُالد  هاُالعامَّ ُُولكنَّ ُاألكثرُالطبقاتُباستقطابُتهتمُّ

 الكاميرون مروى، بجامعة محاضر

 أدمة عثمان

 الكاميرون شمالي في اإلرهاب
 المتكاملة المعالجة تحدي



 

 

ماُوالُفقًرا، بُالشبابُسيَّ ُُيرتادواُلمُالذينُوالطالَّ جواُبلُالحكومية؛ُالمدارس  ُالدينيةُالمدارسُفيُتخرَّ

ُمظالمالُواستغاللُالعاطفي،ُالدينيُبالخطابُالجماعةُ ُتكتفيُوالُالمنطقة.ُفيُالمنتشرةُالتقليدية

خاءُتدفعُإنهاُبلُالغاضبين،ُالشبابُالستقطابُاالجتماعية؛ ُالوقتُفيُصفوفها،ُفيُالمنخرطينُللشبابُبس 

راتُكريمةُوحياةُعملُفرصُتوفيرُعنُالدولةُ ُفيهُتعِجزُ ُالذي طينُالعاطلينُمنُاآلالفُلعش  ُوالمحب 

اخطين ُ. والسَّ

يُالمقابلُومع خيُالماد  سُالقتالُمقابلُاألخروي،ُبالجزاءُوعوًداُهناكُإنفُالجماعة،ُتدفعهُالذيُالسَّ ُالمقدَّ

ه،ُالذي بُتخوض  رُالتيُاألسبابُمنُجملة ُُضمنُالعامل ُُوهذاُزعمها،ُبحس  هُ ُتفس  ُاألصوليُالدينيُالتوجُّ

ُ.للجماعة

 االقتصادية العوامل

ُُإن ُتدهورُعنُفضاًلُُنيجيريا،ُشماليُفيُ«حرامُبوكو»ُعنفُازديادُفيُرئيسُعامل ُُاالقتصاديةُالظروف 

فُالتحتية،ُوالِبنيةُاالجتماعية،ُالِخْدمات جينُأعدادُوازديادُالتعليمي،ُوالتخلُّ ُالعمل،ُمنُالعاطلينُالمتخر 

ع رُالذيُالزراعيُاإلنتاجُوتراج  ؤث  ُتدهورُفيُمباشًراُسبًباُ«حرامُبوكو»ُكانتُوقدُالشمال.ُاقتصادُفيُي 

ُواالغتياالت،ُالمذابحُبسببُالماضية؛ُالسبعُالسنواتُمدارُعلىُ،والِمنطقةُالكاميرونُشماليُفيُاالقتصاد

تُالتيُالجرائمُمنُوغيرهاُالجماعة،ُتمارسهُالذيُواإلرهابُوالعنفُواالستعباد،ُالخطفُوحاالت ُشللُإلىُأدَّ

ُُالحكومة:ُوتقولُاليومية.ُالحياة ُإلىُيحتاجونُالكاميرونُشماليُأقصىُفيُشخصُمليونُنصفُمنُأكثرُإنَّ

ُُأجبرتُأنُبعدُعاجلة،ُغذائيةُعداتمسا مات  حينُحرامُبوكوُهج  يُعلىُالفالَّ ُوإغالقُحقولهم،ُعنُالتخل 

ية،ُاألسواق ُ. واألفرادُالبضائعُحركةُوعرقلةُالمحل 

رُ ُوقد ُُتدهو  ماُوالُبوضوح،ُأيًضاُالغذائيُاألمن  قُبسببُالحدود؛ُطولُعلىُسيَّ جئينُالمستمرُالتدفُّ ُلالَّ

بُالكاميرون.ُفيُالمضيفةُالمجتمعاتُعلىُيعتمدونُينالذُالنيجيريين، ُحاكمُ«باكاريُميدجاوا»ُوبحس 

مُلمُماُفإنهُالشمال،ُأقصى قدَّ حين،ُالمساعدةُ ُت  دُللفالَّ زوَّ ُُوت  يةُاألسواق  ُُاألساسية،ُبالمنتجاتُالمحل  ُفإنَّ

دةًُُستكونُالمنطقة ُ.بشعةُبمجاعةُمهدَّ

دُُّ ع  ماُوالُالكاميرون،ُتواجهُالتيُالمشكالتُأكبرُمنُالفقرُوي  فًقاُالشمال؛ُمناطقُفيُسيَّ ُلوثيقةُفو 

ُُم،2009ُعام )DSCE( والتشغيلُالنمو ُُإستراتيجيات ُجفاًفاُالِمنطقةُوتشهدُالمـ دِقع،ُالفقرُ ُيعانون41ُ%ُفإنَّ

ا، اُمستمرًّ ىُممَّ دُإلىُأدَّ عيانُتشرُّ نُوإذاُمواشيهم.ُمنُكبيًراُجزًءاُفقدواُالذينُالرُّ همُتمكَّ ُعلىُالعثورُمنُبعض 

ُُعمل،ُفرصة هاُفإنَّ يُعائد  ُُيكادُالُالماد  سِمن  غنيُوالُي  هاُالجماهيرُ ُتلكُتجدُ ُلذا،ُجوع.ُمنُي  ةًُُنفس  ُإلىُمضطرَّ

ُ. الفقرُعلىُللقضاءُتقترحهاُالتيُوالحلولُ،«حرامُبوكو»ُجماعةُبفكرُاالقتناع

ُ الدينية العوامل

ُُوصفهابُالدينيةُاألسبابُإلىُكثيرونُيشير ك  نُحينُفيُللعنف،ُالرئيسُالمحر  ُفيُالجذريةُاألسبابُتكم 

تُفقدُالمساواة.ُوعدمُالحرمان ُوظهورُالتطرف،ُانتشارُفيُواالقتصاديةُاالجتماعيةُالعوامل ُُأسهم 

عرُحالةُوازديادُاإلجرامية،ُالشبكات دُالمواطنين،ُبينُالذُّ ان.ُآالفُوتشرُّ اُالسكَّ ُُأمَّ ُهلهذُالِعرقيُالتجانس 

ُُعنهُفنتجُالمجموعات ىُإجرامي؛ُتضامن  عهمُإلىُأدَّ ىُاإلجرامُتمارسُعصاباتُفيُتجمُّ ُ. صورهُبشتَّ



 

 

د ُوالقضاءُاالستقرار،ُتحقيقُفيُاألمل ُُهوُمنهجهاُإلىُالعودةُ ُأنُ«حرامُبوكو»ُلجماعةُالفكريةُالعقيدةُوتؤك 

لمُعلى ُُهناُومنُواالقتصادي.ُاالجتماعيُالظُّ ُُيضعُفكرية،ُعقيدةًُُبوصفهُلديهاُفالعنيُالتطرفُفإنَّ ين  ُالد 

اُيبدوُ ُحتىُالسياسة،ُخدمةُفي ة.ُلدىُومقبواًلُُمنطقيًّ ُإصالحي؛ُلمشروعُتسويًغاُبدتُالمسألةُوألنُالعامَّ

عُفقد مهُإنصاًفاُأكثرُ ُمجتمعُإلىُالنيجيريونُتطلَّ ين،ُيحك  ونُالد  هُوير  ُُأنَّ دُالذيُالمتينُالشعبيُالرابط  ُيوح 

ه،ُويحفظُ،المجتمع ك  مُتماس  ه،ُوينظ  ُ.وعدالةُإنصاًفاُأكثرُ ُويجعلهُحركت 

تُوقد ُونجحُصفوفها،ُفيُالمقاتلينُمنُكبيرُعددُتجنيدُفيُالشعبيةُالرغبةُ ُهذهُ«حرامُبوكو»ُاستغلَّ

ها ةُفيُ،«يوسفُمحمد»ُالسابقُزعيم  ُالشباب،ُمنُكبيرُجمهورُكسبُفيُم،2009ُإلى2002ُُعامُمنُالمدَّ

ُالمجاورةُالدولُوفيُنيجيريا،ُشماليُفيُالفقيرةُالعائالتُمنُكثيرُ ُوأرسلتُعاًما،30ُو17ُُبينُرهمأعماُتراوح

ُومدرسة ُُمسجد ُُعلىُيشتملُالذيُالديني،ُيوسفُمجمعُإلىُأطفالهاُوالكاميرون،ُوتشادُالنيجرُمثلُأيًضا

ُ. الجماعةُفكرُلترويج

حة الجماعات  المسلَّ

حةُالجماعاتُهجرةُ ُالكاميرون:ُليشماُفيُاإلرهابُزيادةُعواملُومن ُمنُبالقربُالنازلةُوالمقاتلةُالمسلَّ

ُُهذهُرأتُفقدُونيجيريا،ُتشادُبحيرة رادىُاالنتشارُإعادةُالجماعات  ُالحدودُمنطقةُفيُوجماعات،ُف 

ُ. نفسهاُالثقافةُإلىُانتمائهاُبسببُالعسكريُالِعرقيُالتضامنُذاتُالمرتزقةُمنُمجموعاتُمعُالكاميرونية،

اُمهاجًراُنرىُأنناُذلك:ُأمثلةُمنو ُالكاميرون،ُفيُ«كولوفاتا»ُمنطقةُإلىُنيجيرياُفيُ«باما»ُقريةُيغادرُكانوريًّ

اُنرىُأو ُالجديد؛ُالمجتمعُداخلُاالندماجُفيُصعوبةًُُيجدُ ُأنُدونُالكاميرون،ُإلىُيغادرُتشادُدولةُمنُعربيًّ

نُهذاُبسبب وِضحُالِعرقي.ُالتضام  ُُهذهُوت  ُُالتجانسُساعدُ ُفكيُالجوانب  ُزيادةُفيُوالِعرقيُوالدينيُالبيئيُّ

ةُألنُالكاميرون؛ُشماليُفيُ«حرامُبوكو»ُلجماعةُالشعبيُالدعم ويَّ دُوالِعرقيةُوالدينيةُاإلقليميةُاله  ُتحد 

مق نة.ُالوطنيةُللدولةُباالنتماءُمقارنةًُُالفردُوالءُ ُبع  ُلللحصوُالوالءاِتُُهذهُ«حرامُبوكو»ُوتستغلُُُّوالمواط 

عبيُالدعمُعلى ُ. المنطقةُفيُالشَّ

ُوشاريُلوغونُوفيُنيجيريا،ُمعُالحدودُطولُعلىُالواقعةُ«تساناغاُمايو»ُمقاطعةُفيُالجماعةُ ُوتنشط

ُُوتستغلُُُّ«.سافاُمايو»ُفيُوكذلكُتشاد،ُبحيرةُعند ُقاعدةًُُالشمالُأقصىُاتخاذُأجلُمنُالضعف؛ُِنقاط 

ُُوالتدريب.ُواإلعدادُوالحشدُللتجنيدُمناسًباُومكاًناُة،اإلرهابيُلعملياتهاُالمساِندةُللِخْدمات ُوتهتمُّ

ُاالجتماعيةُوالحوافزُالفكريُالتلقينُباستخدامُالحدودية؛ُالمقاطعاتُهذهُفيُأنصارهاُعلىُبالمحافظة

ُفقدُاألسلحة،ُلتهريبُمصدًراُالكاميرونُشماليُ«حرامُبوكو»ُتستخدمُكماُاإلكراه.ُعنُفضاًلُُواالقتصادية،

ثر ساتُكالشينكوف،ُبنادقُعلىُتحتويُمخابئُ ُعلىُع  ُتفجير،ُوكابالتُوقنابل،ُصواريخ،ُوقاذفاتُآلية،ُومسدَّ

ودرُ  بُالتيُالناريةُاألسلحةُمنُكثيرُ ُوص  جل  ُُتشهدُبلدانُمنُت  مات  ة،ُأز  ُ.الوسطىُإفريقياُجمهوريةُمثلُحادَّ

 التحتية والبنية السياحة

قةُكانت اح،ُمنُكثيرُِصدُ مقُالكاميرونُشماليُأقصىُِمنط  احُواجتذاًباُشعبيةًُُاألكثرُ ُوهيُالسيَّ ُالغربيين،ُللسيَّ

ُ ُتشهدهاُالتيُاإلرهابيةُالعملياتُبسببُكثيرة؛ُبمخاطرُ ُمحفوًفاُأصبحُاآلونةُهذهُفيُإليهاُالذهابُلكنَّ

ماُوالُبزيارتها،ُالمغامرةُعلىُأحدُ ُيجرؤُلمُم2013ُعامُفمنذُالمنطقة. تُأنُبعدُسيَّ ُ«حرامُكوبو»ُضاعف 

اُالباهظة،ُالِفديةُومطالبُاالختطاف،ُعمليات ُالسياحةُ ُكانتُإذُاالقتصادية؛ُالناحيةُمنُكارثيةُآثارُ ُلهُكانُممَّ

رُآلالفُدخل ُُمصدرُ  س  ُ. المجالُهذاُفيُالعاملةُاأل 



 

 

ا ُُأمَّ ماُوالُالمدارس،ُمنُكثيًراُالحكومةُ ُأغلقتُفقدُالتعليم  ُالعقائدي،ُالتلقينُمنُخوًفاُالقرآنية؛ُالمدارسُسيَّ

هاُونقلت ُُوقدُأخرى،ُجهاتُإلىُبعض  ُاألطفالُفيُسلبيُأثرُ ُلهُوكانُوالتعليمية،ُالتربويةُالعمليةُ ُهذاُأضعف 

واُالذين ُُتخطَّ ُ.اإللزاميةُالمدرسةُسنَّ

ُُإزالةُفيُ«حرامُبوكو»ُجماعةُوتسعى طاتها؛ُتنفيذُطريقُفيُعقبةُأي  ُالِبنيةُتدميرُ ُتستهدفُفهيُلذاُمخطَّ

كُالشرطةُومراكزُالدفاعية،ُالتحتية ر  جِبرُنيجيريا،ُمعُالحدودُطولُعلىُالواقعةُوالدَّ ُُوت  ُعلىُالشرطةُرجال 

ُ.مواقعهمُترك

رتُوقد كُوألويةُالشرطة،ُمراكزُمنُكثيًراُدمَّ ر  ُوهوماكا،ُوكيراوا،ُوجريا،ُوفوتوكول،ُأمشيدة،ُفيُالدَّ

اُعليفة،ُوهيليُوعفادي، ىُممَّ ُالبالد،ُتعيشهاُاالقتصاديُالركودُمنُحالةُوإلىُللدولة،ُبيرةكُخسارةُإلىُأدَّ

انُحرمانُعنُفضاًلُ همُالسكَّ ُ.األساسيةُحقوق 

ى ُُوأدَّ ان؛ُبينُوالنزاعاتُوالصراعاتُالسرقةُعملياتُزيادةُإلىُالشرطةُمراكزُإغالق  ُهيُالمراكزُ ُهذهُألنُالسكَّ

ُ.ةالِمنطقُفيُاآلفاتُهذهُمواجهةُفيُالوحيدُالدولةُهيكل ُ

يُالمستوىُوعلى ُُحصلُالصح  اءُفيُكبيرُنقص  طوُبسببُواألدوية؛ُاألطبَّ ُالمراكزُفيُالصيدلياتُعلىُالسَّ

ية قُوخطفُالحدودية،ُالصح  ية،ُالِفر  ُ.التحتيةُالبنيةُوتدميرُالطب 
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يُالعسكرية،ُالمواجهةُبأهميةُالكاملُإيمانناُمع ةًُُالحاجةُ ُتبدوُ،«حرامُبوكو»ُجماعةُإلرهابُوالتصد  ُملحَّ

ة يُوماسَّ ُُلتبن  خرى،ُإجراءات  عنىُأ  ُُاإلرهاب،ُأسبابُبمعالجةُأواًلُُت  ها:ُولعلَّ ُمنُوالحدُُُّالقانون،ُسيادةُأهمَّ

لعُوتوفيرُ ُالفساد، ة،ُوالِخْدماتُالس  فافية،ُوتعظيمُالعامَّ ُوالسياسيةُاالقتصاديةُالفوارقُوتقليصُالشَّ

راتُمستوىُرفعُأجلُمنُالمهني؛ُوالتأهيلُللتكوينُمراكزُ ُفتحُمعُواالجتماعية. ُللشباب،ُالوظيفيةُالقد 

ُُوتوفير سهمُلهمُمناسبة ُُوظائف  طالة،ُتقليلُفيُت  ُ. المتطرفةُالجماعةُفيُتجنيدهمُأمامُالبابُوإغالقُالب 

عهاُأمورُ ُوهي ُُتشج  هاُالعسكريةُاألعمالُأنُأدركتُأنُبعدُالحكومات  ة.ُالنتائجُإلىُتؤدُ ُلمُوحد  ُويجبُالمرجوَّ

ُُالذيُوالثقافي،ُوالدينيُواالجتماعيُاالقتصاديُالبناءُإعادةُ ُأيًضا ُوالحكومةُالشعبُبينُالتعاونُإلىُيهِدف 

ة،ُحسنُعلىُالقائم ىُمستقرُ ُمجتمعُتطويرُأجلُمنُالنيَّ  ظهورها.ُويمنعُالمتطرفةُللجماعاتُيتصدَّ


