
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين الحدود طول على األخيرة، العقود في كبيًرا استفحاًل  األصولي الخطاب على القائم اإلرهاب   استفحل

ذ ونيجيريا، الكاميرون حة المجموعة   العنيفة   عملياِته تنفِّ ة أهل لجماعة المسلَّ  المعروفة والجهاد، للدعوة السنَّ

ما ول المجاورة، والدول يجيريالن األمنية التهديدات أكبر من وهي ؛«حرام بوكو» باسم  وتعني الكاميرون. سيَّ

ب والسم المحظور؛ «:حرام» وكلمة التعليم. الهوسا: لغة في «بوكو» كلمة    أصبح الذي «حرام بوكو» المركَّ

حة الجماعة على علًما  محظور. الغربي   التعليم معناه: المسلَّ

 والتصنيف النشأة

 نشر في المتشدد الخطاب على تعتمد أصولية منهجية   الماضي رنالق سبعينيات منذ المنطقة في نشأت

ب بعض تلقي بعد وذلك أهدافها، وتحقيق أفكارها  الخارج األصولي الفكر تعاليم تشاد بحيرة حوض دول طَّلَّ

ب أولئك عودة   وأسفرت القويم. اإلسَّلمي المنهج عن  ودعوية، فكرية علمية أنشطة عن بلدانهم إلى الطَّلَّ

ى المتشدد، الخطاب يهاف تعتمد  الحرفية القراءة لفرض العنف إلى وتلجأ الجهادية، السلفية منهج وتتبنَّ

 نيجيريا إلى م2000 سنة في عاد الذي يوسف محمد وهو حرام لبوكو زعيم أول   منهم وكان القرآنية. للنصوص

 الحركة قيادة   آلت ثم ورنو،ب بولية مايدوجوري في تيمية ابن مركز في مسجده في الجهاديَّ  الفكر لينشر  

د   م.2009 سنة يوسف محمد وفاة بعد شيكاو بكر أبي إلى ذلك بعد ع  حة عقائدية منظمةً  حرام بوكو وت   مسلَّ

ى عي العنيف، التطرف   تتبنَّ  النيجيرية الفيدرالية للدولة رمز أيَّ  تحارب وهي السلفي، اإلسَّلم إلى النتساب   وتدَّ

خب  الضفاف على والقتصادية والسياسية والجتماعية الدينية للحياة جديد معيار أصيلبت التقليدية؛ وللن 

ف تشاد. لبحيرة الجنوبية صنَّ  وداعش، القاعدة تنظيم سياق في إرهابية جماعة أنها حرام بوكو جماعة لذلك وت 

م وهي ين باسم تتكلَّ  . فسهمأن المسلمين من ضحاياها غالبية أن من الرغم على والمجتمع، الدِّ

ع ذ فهي اإلرهابية؛ أعمالها في الجماعة طرائق   وتتنوَّ  الرهائن واختطاف والغتيالت، النتحارية، العمليات تنفِّ

د ول المحروقة. األرض وسياسة الممتلكات، ونهب الِفدية، لطلب جنِّ  واحدة اجتماعية فئة من فيها األعضاء   ت 

فًقا معينة. ِعرقية جماعة أو يةال للمصادر وو   العناصر   هي والهوسا والفولني الكانوري أعراق فإن محلِّ

ن التي المهيمنة  ل الذين المندرة جبال في الِعرقية الجماعات مواطني إلى إضافةً  الجماعة. منها تتكوَّ

 .اجتماعية وليست دينية حرام لبوكو الشعبية القاعدة أن مع بالضرورة، اإلسَّلم يعتنقون

 

 

 الكاميرون - مروة بجامعة أول اضرمح

 أداما عثمانو د.

  الكاميرون شمال في حرام بوكو
 واضطراب إرهاب



 

 

 والمنهج الفكر

عدَّ  أن يينبغ ل  شمال في الدينية الحماسة تجديد في حرام بوكو جهاديو استخدمه الذي األصولي   اإلسَّلم ي 

 فإن التنمية، نموذج وإخفاق والعولمة، الجتماعي واإلقصاء والفقر، القتصادي للضعف حتمية نتيجةً  نيجيريا

د ها لها اجتماعية حركة هو حرام بوكو تمر   . ةالخاصَّ  السياسية أهداف 

ا، عميق حرام بوكو لحركة الثوريَّ  الفكر إن د ل فهي جدًّ ين علماء من أنصارها تجنِّ  التقاليد على األوصياء أو الدِّ

ب من بل األخَّلقية؛ ى وقد الشباب. الطَّلَّ ص أدَّ  اإلرهابية الجماعة لقادة واإلسَّلمي الكوني العلمي التخص 

د بداية في  مصادر من القرآنية والمدرسة اإلسَّلمية التربية لجعل وتوجيههم الباحثين في التأثير إلى التمر 

ظهر العنيف. التطرف َّلقة أن الحديثة الدراسات   وت  د بين الع   أساس   هي القرآنية والمدرسة حرام بوكو تمر 

 ريانيجي في الدراسية المناهج بين المقارنة بأسلوب أخرى دراسات   وأثبتت التطرف. إلى ودفعهم الشباب تجنيد

َّلقة   والكاميرون، ي أجل من العنيف، والتطرف العالي التعليم بين القائمة الع  ة تحرِّ ق فيما الدقَّ  بالنزعة يتعلَّ

 .ذلك مواجهة وكيفية العنف، إلى للجوء المزعومة اإلسَّلمية الفكرية

س إلى بالعودة المجتمع تجديد إلى حرام بوكو منهج   ويدعو  الجتماعي لمالظ على بالقضاء اإلسَّلم؛ أس 

ل الذي والقتصادي لمانية الدولة مسؤوليته تتحمَّ ابوها الع   الدولة إحياء بإعادة وذلك المحتل، الغرب من وعرَّ

ونها التي اإلسَّلمية  .والسياسي الجتماعي الستقرار إلى للعودة األخير األمل   يعد 

 الكاميرون شمال

عد أة منطقةً  الكاميرون شمال ي  ض وديني، ِعرقي عتنو   ذات مجزَّ ر إلى وتتعرَّ  هذه بين التشابه وأوجه   دائم. تغي 

راعات القتصاد، ذلك ويشمل وثيقة، كثيرة نيجيريا وشمال الكاميرون من المنطقة  الموارد، إلى للوصول والصِّ

ماليين للمواطنين المركزية الحكومة وإقصاء ا، الشَّ  هذهو الجتماعية، بالمسائل الهتمام وضعف سياسيًّ

ز القضايا  . العنف استخدام إلى المـ فضي بالظلم الشعور   تعزِّ

ين واللغة واألشخاص فالبيئة   متطابقة؛ تكون تكاد بل متشابهة، الحدود جانبي على الظروف   إن  هي والدِّ

سم وقد الحدود، طرفي على ذاتها ل مما الحتَّلل زمن في التقسيم   هذا ر  َّلقات تطوير على القدرة عطَّ  ع 

 .كامًَّل  تعطيًَّل  الجهتين بين لتعاونا

ين   يصبح الظروف هذه ظلِّ  وفي  الوطني الرابط ضعف   يعاني اندماجي سياق في العنف؛ إلى دافًعا الدِّ

ى الذي التاريخي واإلقصاء جار أنواع جميع ظهور إلى أدَّ  الطرق، وقطع واللصوصية والتهريب الحدود، عبر التِّ

بول مناسبة ئةً بي الكاميرون شمال يجعل مما  .حرام لبوكو الجهادية العدوى لق 

ض السابقة الظروف وبسبب َّلت الكاميرون شمال تعرَّ  بتنفيذ حرام بوكو جماعة   مارستها إقليمية لتوغ 

ا ثم وتخزينها، األسلحة تهريب عمليات  للمقاتلين، وتجنيد غذائية، إمدادات منطقة   الكاميرون أصبحت تدريجيًّ

ون نهموم لألجانب؛ وخطف  األولى الشتباكات إلى أدى مما كبيرة، ِفديات طلب مع وألمان، وفرنسيون صيني 

مات تكون تكاد التاريخ، هذا من وبداية م.2014 مارس في الكاميروني الجيش مع  منطقة في يوميةً  الهج 

ما ول مندرة، جبال  المحروقة؛ األرض سةوسيا النتحارية العمليات بتنفيذ سافا؛ ومايو تساناغا مايو في سيَّ

 . الجماعة على الكاميروني للجيش المضادِّ  الهجوم من لَّلنتقام



 

 

 في السياسية لألزمة نتيجة سوى ليست حدودها على اإلرهابية األزمة   هذه أن الكاميرونية الحكومة   وترى

حدة على بالحفاظ يكتفي ياوندي نظام فإن الفرضية هذه على واعتماًدا نيجيريا.  أن ويبدو فقط. أراضيه و 

 اقتراف بعد النيجيرية األراضي إلى ينسحبون الذين حرام بوكو مقاتلي مَّلحقة دون العسكري الِخيار اعتماد

مات مواجهة في الكاميروني للجيش الدفاعي بالنهج والكتفاء الكاميرونية، األراضي على جرائمهم  بوكو هج 

ب   لن حرام، ات تجميع أن والحقيقة الي.الح الصراع تسوية إلى الدفع في يتسبَّ  والستخبارات والخطط القوَّ

ولية القوة إطار في ي   أن يمكن المشتركة الدَّ ة في الصراع حلِّ  إلى يؤدِّ  يسير ل األمر لكن قصيرة، زمنية مدَّ

 الواقع. أرض على كذلك


