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وتمرد متصاعد
تحديات أمنية
ُّ
ِّ
حتت وطأة التطرف والعنف واإلرهاب منذ عام 2009م
عانت نيجيريا
َ
عقب تأسيس جماعة بوكو حرام يف عام 2002م وتبنِّيها للفكر املتطرف
وصدره للجماعات اإلرهابية املوالية له ،مما
الذي انتهجه تنظي ُم القاعدة
َّ
ُ
اضط َّر معه اجليش النيجيري للدخول يف مواجهات دامية مع هذه احلركة
ٍ
شاسعة داخل نيجيريا،
اإلرهابية ،التي مت َّكنت من السيطرة على مناط َق
وعرضت البال َد والعباد لكثير من االضطراب والعنف.
َّ

ومترد
من هنا جاءت أهمي ُة هذا الكتاب( :بوكو حرام:
ِّ
التحديات األمنيةُّ ،
وسبل محاربتها،
متصاعد) ،الذي
َّ
يتحدث عن تاريخ هذه احلركة وأهدافها ُ
وهو للباحث األكادميي واخلبير األمني «د .أونا إخومو ،»Dr. Ona Ekhomu
اجلزء األول اجلذو َر التاريخية جلماعة
ويتألف من ثالثة أجزاءٍ ؛ يعرض
ُ
بوكو حرام اإلرهابية ،مب ِّينًا املراح َل األولى للجماعة ،ونشوء اإلرهاب يف
َ
األهداف اإلستراتيجية
اجلزء الثاني
نيجيريا ،وطر َق التمويل .ويتناول
ُ
َّ
والطلب
للجماعة ،واستهدافها اجليش وجهات إنفاذ القانون واملدارس
اجلزء الثالث احللو َل والتدابير
والبنية التحتية ودور العبادة .ويناقش
ُ
الرسمية التي تبنَّتها احلكوم ُة النيجيرية يف حربها على اجلماعة ،ويف
الدولية
مقدمتها احل ُّل العسكري ،واملفاوضات ،واالستعانة باملساعدات َّ
َّ
مترد بوكو حرام.
ملكافحة ُّ
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الجزء األول :الجذور التاريخية

خَ لَص زعي ُم جماعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف نيجيريا
محمد يوسف إلى أن التعليم الغربي ال َعلماني (بوكو) باللغة
شرعا ،ويجب جترميه ومحاربته والقضاء
احمللِّية( ،حرام)
ً
عليه .ومن هنا جاء االس ُم اجلديد للجماعة (بوكو حرام) الذي
يعني (التعليم الغربي حرام).

عقيدة اجلماعة
ِ
تص ُّر جماعة بوكو حرام على أن التعليم الغربي ال َعلماني
َ
االختالط يف املدارس ،وتدريس
مخالف لإلسالم؛ لفرضه
ٌ
جانحا
نظرية التط ُّور لداروين ،وغيرها مما تراه اجلماع ُة
ً
عما جاء به اإلسالم الصحيح .وال تعترف اجلماع ُة باملعامالت
َّ
املصرفية والضرائب ،وتَ ُع ُّد تلك املمارسات االقتصادية
ومحرمة.
والقانونية العصرية دخيل ًة على اإلسالم
َّ
احملرمات يف املدن الكبيرة ،حاولت اجلماع ُة
واجتنا ًبا لهذه
َّ
فحرم محمد
إقامة مجتمع معزول عن الواقع النيجيري؛
َّ
َ
االنخراط يف الدميقراطية واخلدمة
يوسف على أتباعه
وقت طويل حتى حت َّولت
مير
ٌ
املدنية والتعليم الغربي ،ولم َّ
طائفته إلى جماعة تكفِّر احل َّكا َم واملجتم َع النيجيري ،وباتت
تهدي ًدا وجود ّيًا لأل َّمة النيجيرية .ولم يكن املقاتلون املتطرفون
تهدي ًدا لألمن الوطني والقومي يف بداية النزاع املسلَّح ،لكن
السلطات ،مت َّكن املقاتلون
مع سوء إدارة الصراع من ِقبَل ُّ
اإلرهابيون من إحراز كثير من االنتصارات امليدانية على
احلكومة النيجيرية ،وبحلول 2014م مت َّكنوا من السيطرة على
ٍ
أراض شاسعة داخل نيجيريا.

شيكاو القائد الثاني
الكتاب زعي َم بوكو حرام األول محمد يوسف بأنه ذو
يصف
ُ
ومنتم إلى طائفة سلفية ،وكان على
ُحنكة وشخصية متم ِّيزة،
ٍ
علم وثقافة جيدة ،ب َّوأته مكانة اجتماعية رفيعة ،ويُتقن اللغة
ويتحدث بها بطالقة .إال أنه زرع بذو َر العنف
اإلجنليزية،
َّ
الفكري يف قيادته للحركة ،وه َّيأ هيكلها التنظيمي لإلرهاب.
وبعد مقتله تولَّى أبو بكر شيكاو قيادةَ احلركة ،وهرب إلى
السلطات النيجيرية.
جمهورية النيجر ليكو َن يف مأمن من ُّ
وكان شيكاو قد ُولد يف قرية «شيكاو» بوالية «يوبي» ،ولم يتلقَّ
أي تعليم رسمي ،وال يعرف اإلجنليزية .وكغيره من األطفال
َّ
الفقراء انتقل إلى «مايدوجوري» يف أواخر السبعين َّيات من
القرن املاضي؛ بح ًثا عن املعرفة اإلسالمية والطعام م ًعا ،حيث
التح َق مبعلِّم محلِّي لتلقِّي علوم الشريعة.
وبات شيكاو ً
مثال ح ّيًا للمغاالة يف التطرف؛ ملا يحمل من فكر
أشد فت ًكا وإرها ًبا .وكانت
ظالمي
ِّ
متشدد .جعل «بوكو حرام» َّ
السلطات يف واليتي
رسالته موجز ًة وواضحة ،تقوم على اتهام ُّ
«أبوجا» و«بُرنو/بورنو» بالفساد ،واإلصرار على أن تطبيق
الشريعة سينتُج عنه نظام ُحكم عادل ،وكان يحلم بتطبيق
الشريعة يف جميع أنحاء نيجيريا .ومت َّكن شيكاو بخطابه
العنيف من استقطاب كثير من الشباب الذين نشؤوا على
(التس ُّول) يف الشوارع ،وأقنعهم بأن العد َّو احلقيقي هو النخبة
النيجيرية الفاسدة؛ ملسؤول َّيتها املباشرة عن فقرهم املـ ُ ِ
دقع،
وأحوالهم الرديئة.
يصر الكاتب
ويف الصراع العسكري بني احلكومة وبوكو حرام،
ُّ
أن السلطات النيجيرية أضاعت فرص ًة ثمينة للتخلُّص من
السلطات من اعتقال محمد
شيكاو؛ ففي يوليو 2009م مت َّكنت
ُ
يوسف يف بُرنو ،ثم قُتل الحقًا ،وأصابت شيكاو بطلق ناري يف
الهرب.
ساقه ،غير أنه مت َّكن من َ

املقر الرئيس الذي أدار منه محمد
وكان مسج ُد ابن تيم َّية
َّ
املتشدد أبو بكر شيكاو احلرك َة املتم ِّردة .وكان
يوسف ثم خلَفُه
ِّ
املجلس التنفيذي الذي
مهمة؛ أولها:
للجماعة ثالث ُة أجهزة َّ
ُ
يتألَّف من إدارات ش َّتى ،وثانيها :مجلس الشُّ ورى ،وآخرها:
هيئة ِ
احلسبة.

تاريخ من العنف

وأطلق مسؤولون يف احلكومة األمريكية لقب «طالبان
النيجيرية» وصفًا جلماعة «بوكو حرام» ،يف حديث لهم عن
هذه اجلماعة اإلسالمية األصولية الصغيرة التي هاجرت يف
أكتوبر 2003م من مايدوجوري إلى والية يوبي ،وأقام أفرادها
تسمى «زاجي بيريري» يف
يف مخ َّيمات بقرية صحراوية صغيرة َّ
منطقة احلكومة احمللِّية يف «تارمووا».

الهجمات اإلرهابية األولى
هناك أقوا ٌل مختلفة بشأن ُهو َّية
َ
بعض الباحثني أن املهاجمني
التي شهدتها نيجيريا ،فيرى
ُ
ينتمون إلى طائفة يوبي طالبان .وا َّت َهم آخرون طائفة
وبحسب الكاتب فإن الهجوم
اليوسفية (أتباع محمد يوسف).
َ
ِ
ً
عمل إرهاب ّيًا مباش ًرا
شرطة بانشكارا يُ َع ُّد
األول على مركز
ألبي بكر شيكاو ،فقد أصبحت طائف ُة اليوسفية (جماعة
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وتمرد متصاعد
تحديات أمنية
ُّ
بوكو حرام ِّ

ٍ
حينئذ واحد ًة من اجلماعات املسلَّحة
بوكو حرام الحقًا)
القليلة التي متيل إلى العنف ،ولديها القدرةُ عمل ّيًا على تنفيذ
هجمات واسعة؛ من ذخائر ،ومقاتلني َّ
منظمني ،وانتشار على
َ
الكاتب هذا اجله َل بنشأة اإلرهاب هناك إلى
األرض .وأرجع
ُ
للسلطات
قلَّة املعلومات االستخباراتية التي كانت متاح ًة ُّ
النيجيرية آنذاك.
خطر دائم
مع أن نيجيريا شهدت استقرا ًرا سياس ّيًا نسب ّيًا يف أوائل عام
األخطار السياسية التي تواجه البالد قائمة؛
2000م ،بقيت
ُ
كثير من احلركات االنفصالية مثل( :مسلَّحي دلتا
فقد كانت
ٌ
النيجر ،ومؤمتر شعب أودوا  ،OPCواملقاتلني اإلرهابيني)،
تبحث عن موطئ قدم على األرض .ويف عام 2008م ظهرت
ولكن
جماع ُة «بوكو حرام» حرك ًة أصولية دينية متطرفة عنيفة،
َّ
ير أنها تهدي ٌد ِ
خطر على
جهاز املخابرات املركزية جتاهلها ،ولم َ
أمن الدولة.
مصادر التمويل
مصدر دخل
لم تكن للجماعة اإلرهابية موار ُد مالي ٌة كبيرة ،أو
ُ
دائم واضح؛ لذلك تساءل الكثيرون عن مصدر العبوات الناسفة،
ٌ
والرصاص ،ومضا َّدات الطائرات ،والرشاشات ،وغيرها من
ً
عما كانت
الذخائر احلربية املكلفة التي حازتها اجلماعة.
فضل َّ
وتتحمل
بوكو حرام تدفعه من مبال َغ مالية إلى أهالي االنتحاريني،
َّ
نفقات إنتاج مقاط َع دعائية مرئ َّية مص َّورة؛ لكسب تعاطف العوا ِّم،
ٍ
أعضاء ج ُدد منهم ،وجتنيدهم يف أعمال اجلماعة.
واستقطاب
الكاتب أربعة أمناط لتمويل اإلرهاب يف إفريقيا ،وذلك
وذكر
ُ
بواسطة:

1.التجارة واألنشطة املربحة.
َّ
املنظمات غير احلكومية ،واجلمعيات اخليرية،
2.استغالل
والتبرعات.
ُّ
3.تهريب األسلحة واألصول وال ُعمالت.
4.تهريب املخ ِّدرات.
خطف األجانب ،ومساومة ُد َولهم على إطالق
ويُلحق بها
ُ
ً
فمثل:
َسراحهم مقابل ِف ًدى ،فهو أحد منابع متويل اجلماعة.
يف أبريل 2013م ،تلقَّت بوكو حرام ِفدي ًة بقيمة  3.15مليون دوالر
من الواليات املتحدة ،بوساطة من فرنسا والكاميرون؛ ألجل
اإلفراج عن عائلة فرنسية مؤلَّفة من سبعة أشخاص ،اختُ ِطفوا
شمال الكاميرون .وإضاف ًة إلى حصولها على مبلغ ِ
الفدية،
احملتجزين يف الكاميرون ،فقد
حررت اجلماع ُة بعض أعضائها
َ
َّ
ِ
أصر زعيمها شيكاو الذي تولَّى بنفسه املفاوضات ،أن الفدي َة
َّ
بد من إطالق َسراح بعض رجاله
غير كافية ،وال َّ
املعروضة ُ
املعتقَلني؛ إمتا ًما للصفقة.

الجزء الثاني :األهداف اإلستراتيجية

ٌ
أهداف إستراتيجة صريحة ،من أبرزها:
جلماعة بوكو حرام
استهداف اجليش والشرطة
جعلت اجلماع ُة يف أولو َّياتها استهداف قوات اجليش واألمن
والشرطة؛ أفرا ًدا وجماعات ،وخلَّفت أعمالها اإلرهابية عد ًدا
أيضا.
كبي ًرا من الضحايا املدنيني ً

مؤش ُر اإلرهاب العاملي «بوكو حرام»
ويف عام 2015م صنَّف
ِّ
على أنها املنظم ُة اإلرهابية األكثر فت ًكا يف العالم؛ إذ جتاوزت
سببت
وحشيتُها تنظي َم داعش يف ُسلَّم اإلرهاب العاملي .وقد َّ
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شخصا يف عام 2014م ،بزيادة
جماعة بوكو حرام قت َل 6644
ً
 %317عن العام السابق .يف حني نتَج عن إرهاب داعش قت ُل
 6073يف تلك السنة.
السجون
استهداف ُّ

ب َدت جماع ُة بوكو حرام بارع ًة يف اختيار أهدافها؛ ففي عام
2009م جنح إرهابيوها يف حترير  150سجينًا ،أصبحوا فيما
بعد أعضا ًء يف اجلماعة يحاربون حكوم َة دولة نيجيريا وشعبَها.
الهجوم الثاني للجماعة يف 2010م على سجن باوتشي،
ثم وقع
ُ
حررت اجلماعة  759سجينًا ،بينهم مقاتلون قادة .وأسفر
حيث َّ
حراس السجن
ُ
الهجوم عن مقتل جندي وشرطي واثنني من َّ
ومدني واحد ،وأُصيب ستة أشخاص.
استهداف القواعد العسكرية
رئيسا
تتخذ جماع ُة بوكو حرام من اجليش النيجيري عد ّوًا
ً
لها؛ ففي عام 2009م د َّمر اجليش مسج َد ابن تيمية التابع
القبض على زعيمها
للحركة ،وقتل كثي ًرا من أعضائها .وألقى
َ
محمد يوسف ،وسلَّمه لسلطات الشرطة ،وانتهى األمر بقتله يف
جددت
ظروف غامضة خار َج نطاق القضاء والقانون .وعندما َّ
هجماتها يف 2010م ،ونفَّذت كثي ًرا من التفجيرات
احلرك ُة َ
اإلجرامية ،اعتقدت احلكوم ُة الفيدرالية أن عمليات القتل
ً
تر فيها تهدي ًدا
والتخريب كانت
أعمال عشوائية إجرامية ،ولم َ
أمن ّيًا ِج ِّد ّيًا .ولم تُدرك احلكومة أنها تواجه عد ًّوا إرهاب ّيًا قو ّيًا
ومقر األمم
وعني ًدا إال عندما قصفَت بوكو حرام مبنى الشرطة
َّ
املتحدة يف أغسطس 2011م.
السلطات النيجيرية
وبعد صراع طويل مع بوكو حرام ،جنحت
ُ
يف كسب املعركة ،واستعادة جميع املباني التي كان استولى
أي
عليها اإلرهابيون .واليوم ال يرفرف عل ُم بوكو حرام فوق ِّ
أرض نيجيرية .وكما هو احلا ُل يف جميع الصراعات ،كانت
ً
باهظا
القوات النيجيرية ثمنًا
تك ِلفة النصر كبير ًة ج ًّدا ،ودفعت
ُ
يف كثير من املعاركً .
مثل :مت َّكنت اجلماع ُة من إسقاط طائرة
حربية ،والقبض على قائدها الط َّيار ،ثم قطع رأسه ،وبثِّ
مقطع مص َّور يف اإلنترنت لعملية اإلعدام.
استهداف املدارس والطالب
إذا كان التعليم الغربي حرا ًما يف رأي اجلماعة ،فإن ما يجب
مؤسساته؛ لذلك كانت
فعلُه هو استئصاله من جذوره ،ومحاربة َّ
َّ
بطلبها ومعلِّميها أهدافًا للمتطرفني .يف املراحل
املدارس
ُ
َّ
األولى من الصراع تع َّهد شيكاو باجتناب استهداف طلب
الهجمات على
املدارس ،لكنَّه لم يلبث يف عام 2012م أن س َّوغ
َ
املدارس االبتدائية والثانوية ،زاع ًما أن قوات األمن احلكومية
ً
أطفال مسلمني يف هذه املدارس.
ُنصر
كانت ت ِ ّ
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ومت َّكن متم ِّردو بوكو حرام يف حاالت كثيرة ،من قتل التالميذ
وحرقهم وخطفهم واغتصابهم .ومن هذه اجلرائم عام 2014م
ُ
اختطاف  276فتاة من مدرسة البنات الثانوية احلكومية يف
الهجمات كانت احلر َق اجلماعي
لكن أشن َع
والية بورنوَّ .
َ
َّ
الطلب.
جلثث
اختطاف بنات شيبوك
املدارس االبتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي
تنتشر
ُ
يف جميع أنحاء مناطق الصراع ،مما جعلها هدفًا ً
سهل ومؤ ِّث ًرا
إلحداث الهلع بني املواطنني ،وتشويه صورة احلكومة العاجزة
املدارس أكثر األهداف يف
عن حماية شعبها .لهذا كانت
ُ
غير مز َّودة بأنظمة
َ
هجمات بوكو حرام .وكانت أغلب املدارس َ
إنذار ،وال كاميرات مراقبة ( ،)CCTVوال أقفال على األبواب،
وال حتى أسوار؛ وذلك ألنها بُنيت يف مناط َق كان يسودها األمن
والسالم .وا َّدعى شيكاو أن اجلماعة تستهدف املدارس انتقا ًما
من اعتقاالت احلكومة الفيدرالية لألطفال املسلمني من بعض
صحة لهذا اال ِّدعاء.
املدارس اإلسالمية ،وال َّ

التلميذات يف استعداد المتحان
يف أبريل 2014م بينما كانت
ُ
الشهادة الثانوية ،أحضر إرهابيون من بوكو حرام يرتدون
عدة شاحنات عسكرية إلى املدرسة ،وأخبروا
زِ ّيًا عسكر ّيًا َّ
الطالبات أن هناك هجو ًما إرهاب ّيًا َوشي ًكا ،وأنهم جاؤوا
الطالبات على منت الشاحنات،
إلجالئهم إلى ب ِّر األمانُ .حملت
ُ
عددهن 219
بـهن يف معسكرات اجلماعة ،وكان
َّ
وانتهى املطاف َّ
فتاة .وبعد أسبوعني من االختطاف وانتشار اخلبر يف وسائل
الدولية ،كثُرت املسيرات واالحتجاجات يف نيجيريا
اإلعالم َّ
وخارجها ،وحملت السيدة ميشيل أوباما ،زوجة الرئيس
مما منح
األمريكي السابقُ ،ملصقًا بعنوان (أعيدوا فتياتنا)َّ ،
القضية طاب ًعا عامل ّيًا.
إن مشكلة األمن املدرسي يف نيجيريا كانت دائ ًما يف عدم كفاية
الهجمات اإلرهابية .والحظت بوكو
اإلجراءات الوقائية لص ِّد
َ
جوانب الضعف هذه ،واستغلَّتها لترويع اآلباء واملواطنني؛
حرام
َ
فقصفت وأحرقت كثي ًرا من املدارس ،وهاجمت كثي ًرا من
َّ
الهجمات ذُع ًرا شدي ًدا ،وسيطر على كثير
الطلب .وب َّثت هذه
َ
َّ
شعور ِبفقدان األمن يف الواليات الشَّ مالية.
الطلب واآلباء
من
ٌ
السلطات تأمر بإغالق املدارس خوفًا من
وكثي ًرا ما كانت ُّ
هجمات مرتقَبة لبوكو حرام.
َ
السلطات النيجيرية أمن املدارس يف منطقة الصراع؛
وعزَّزت
ُ
الهجمات .وبعد االختطاف اجلماعي
للتخفيف من مخاطر
َ
لتلميذات مدرسة يف مدينة دابتشي يف فبراير 2018م ،أمر
الرئيس محمد بخاري الشرطة واملسؤولني يف األمن النيجيري
ُ
وفيل َق الدفاع املدني بحماية املدارس باستمرار.

وتمرد متصاعد
تحديات أمنية
ُّ
بوكو حرام ِّ

البنَ ى التحتية
استهداف ُ

مهما؛ فاستهدفت
رأت بوكو حرام يف البنية التحتية هدفًا
ًّ
كثي ًرا من املقا ِّر املركزية؛ كمقا ِّر األمم املتحدة ،وقصور
َّ
ومحطات
األمراء ،واملباني احلكومية ،ومرافق االتصاالت،
مما أثر يف البنية التحتية النيجيرية وأ َّدى إلى شلل
الكهرباءَّ .
البالد نسب ّيًا.
التفجير االنتحاري ملبنى األمم املتحدة يف العاصمة
وكان
ُ
الهجمات ص ًدى يف العالم ،وأ َّكد همج َّية
أكثر هذه
«أبوجا»
َ
َ
بوكو حرام ،وقدرتها على التخريب الشديد ،وقد أسفر عن
ً
قتيل بينهم مسؤو ٌل يف وِ زارة الصحة الفيدرالية ،و68
23
وسبب احلادثُ دما ًرا كبي ًرا
جريحا
ً
معظمهم بشظايا زجاجيةَّ .
ُ
يف الطوابق السفلية من املبنى؛ إذ انهار أح ُد أجنحته ،وأصيب
الهجوم أو َل عمل
الطابق األرضي بأضرار شديدة .وكان ذاك
ُ
انتحاري يف نيجيريا يستهدف منظمة َدولية ،ولقي غض ًبا يف
العام
الرئيس باراك أوباما واألمني
وندد به
جميع أنحاء العالمَّ ،
ُّ
ُ
لألمم املتحدة آنذاك.

جماع ُة بوكو حرام قُصارى جهدها الستغالل ال ُهو َّية الدينية،
والسلطة على نطاق وطني بني
وإشاعة َّ
السخَ ط على احلكومة ُّ
أبناء املسلمنيِ ،آمل ًة أن يقد َح هذا السخط شرار ًة تُفضي إلى
حرب دينية يف البالد.
وقد استهدفت اجلماع ُة الكنائس واملساجد بطريقة همجية،
ومن ذلك ً
تفجير مسجد كانو املركزي يف 2014م
مثل :أسفر
ُ
أكثر من مئتي مسلم ،والهجوم على مسجد كودوجا
عن مقتل َ
أكثر من خمسني من املصلِّني املسلمني.
عن مقتل َ

بعض األشخاص مبشروع َّية
ومن الصعب ح ّقًا فه ُم كيف يقتنع ُ
تفجير أنفسهم يف األماكن العا َّمة ،وال س َّيما أماكنِ العبادة لقتل
املؤمنني! ولفهم العقل املش َّوه والنفوس املريضة لهؤالء ،يجب
أن نفه َم فلسفة بوكو حرام وعقيدتها الفكرية املتطرفة .يف
غرض جماعة
عهد محمد يوسف الزعيم األول للحركة ،كان
َ
الرئيس وض ُع قانون صارم للشريعة اإلسالمية يف
بوكو حرام
َ
والية بورنو ،ثم أصبحت فلسف ُة احلركة املعلنة هي اجلهاد العام
حني طالب شيكاو بتطبيق الشريعة يف جميع أنحاء نيجيريا
فرضا بالعنف.
بصرامة ،ولو كان ذلك
ً

ثم جنَّدت بوكو حرام إرهابيني انتحاريني يف ك ِّل مكان بنيجيريا،
أعمارهن 10
(بعضهن ال تتجاوز
استغلت النساء والفتيات
َّ
َّ
هجمات انتحارية .وتلقَّت األمم املتحدة
سنوات)؛ يف تنفيذ َ
ٍ
تهديدات من بوكو حرام وجماعات أخرى؛ بسبب عمل َّياتها يف
نيجيريا ،وجرت مناقش ُة هذه التهديدات ِ
بج ِّدية مع املسؤولني
إجراءات صريحة حلماية الضحايا
النيجيريني ،لكن لم تُ َّتخذ
ٌ
وح َّراس األمن ،وشركاء األمم
الذين كان منهم عما ُل النظافةُ ،
العمال.
املتحدة يف املجال اإلنساني ،وغيرهم من َّ

مقدسة على الكفر
وكانت بوكو حرام
تصر على أنها يف حرب َّ
ُّ
ينضمون إلى صفوفها
والطغيان ،وعلى جميع املسلمني الذين ال
ُّ
وال يؤ ِّيدون عقيدتها .واعتمدت على الفكر (االستشهادي)
االنتحاري أو االنغماسي شهي ٌد
الداعشي الذي يقول :إن
َّ
ضام ٌن ملنزلة رفيعة يف اجلنَّة ،وأن ني َل الشهادة يف صفوف
ٍ
وسيلة
اجلماعة عند الدفاع عن دين اهلل يف األرض ،أحس ُن
لضمان الفوز برضا اهلل تعالى والتقلُّب يف الفردوس األعلى.

استهداف ُدور العبادة

بوكو حرام واستهداف الكنائس

شعب متد ِّين ال يقبل االستهان َة مبشاعره
الشعب النيجيري
ُ
ٌ
اإلميانية ،سواءٌ يف ذلك املسلمون والنصارى .لهذا بذلت

الهجمات اإلرهابية
نفَّذت جماعة بوكو حرام عد ًدا كبي ًرا من
َ
ِ
املر ِّوعة على املساجد ومعابد املسلمني ،ولكنَّها أطلقت العنا َن
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الهجمات على الكنائس ومعابد املسيحيني.
الصلبة يف َ
لشراستها ُّ
وقد استندت اجلماع ُة إلى بعض اال ِّدعاءات ملهاجمة الكنائس،
ٍ
عاءات كاذب ًة وفارغة ،من أشهرها:
يراها املؤلف ا ِّد
 )1الكنائس مراكزُ للتغريب :تكره بوكو حرام َّ
كل ما له صل ٌة
بالغرب ،وتعاديه َعداء شدي ًدا ،وهي ترى يف الكنائس مراك َز
رئيسة لتغريب املجتمع املسلم ،وتعزيز هيمنة الثقافة الغربية.
لذلك رأت أن مهاجمة الكنائس سوف تق ِّوض هذا ِ
العماد
األساسي للحضارة الغربية الغازية ،وستفتح املجا َل للتعليم
اإلسالمي ،وللتشريع الديني يف الظهور واالنتشار.
 )2محاربة التنصير :رأت بوكو حرام يف الكنائس عد ًّوا مباش ًرا؛
بسبب ح َمالت التنصير التي تقوم بها بني املسلمني؛ فإن الكثير
مؤسسات تنصيرية كبيرة يف نيجيريا،
من الكنائس تعمل عم َل َّ
مجانية ،ومراف ُق
عبر اخلدمة املجتمعية؛ ومنها:
ٌ
عيادات ط ِّبية َّ
الناس إلى اإلقبال عليها؛
لتوزيع األطعمة واملالبس؛ مما يدفع
َ
لفقرهم وحاجتهم.
أغلب الكنائس يف أماك َن
 )3سهولة استهداف الكنائس :تقع
ُ
ٌ
ألي أحد.
عا َّمة مفتوحة ،وهي
هدف سهل ِّ
تطهير شمال نيجيريا
لهذا كان أح َد أهداف بوكو حرام املعلنة
ُ
واملنصرين ،وإقامة مجتمع
من املسيحية واملسيحيني ،والنصارى
ِّ
ني من
مسلم طاهر .ومن املفارقات أن يف شمالي نيجيريا مالي َ
ني
الس َّكان املسيحيني األصليني ،كما أن يف جنوبي نيجيريا مالي َ
َ
هدف
من الس َّكان املسلمني األصليني .وهذه احلقيقة جتعل
غير قابل للتحقيق ،إال بالتطهير ِ
العرقي أو التهجير
بوكو حرام َ
القسري للمسيحيني من الشَّ مال .ومنذ 2015م َّ
قل عد ُد
الهجمات الناجحة على الكنائس؛ بسبب زيادة الوعي األمني
َ
لرجال ال ِّدين وأبناء الكنيسة يف اتخاذ االحتياطات الالزمة،
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السلطات؛ للح ِّد من
وزيادة التدابير األمنية املضا َّدة من ِق َبل ُّ
تلك األخطار.
استهداف املسؤولني
منذ البداية ش َّككت جماع ُة بوكو حرام يف املعتقَدات األساسية
لإلسالم النيجيري ،ورفضت ُحكم سلطان والية سوكوتو،
ووجهت
وحاولت اغتيال أمير كانو الراحل احلاج أدو بايروَّ ،
تهديدات بالقتل إلى أمير كانو احلالي احلاج سانوسي الميدو
سانوسي؛ بل حاولت اغتيا َل رئيس الدولة اللواء محمد بخاري
ولكن الهجوم باء باإلخفاق.
َّ
واستهدفت اجلماع ُة األمراء ،والقادة العسكريني املتقاعدين،
(يسمون
وأصحاب املناصب السياسية ،ورؤساء املقاطعات
َ
َّ
امللوكَ
واملتخصصني
والصحفيني
ين
د
ال
ورجال
نيجيريا)،
يف
ِّ
ِّ
مؤلف هذا الكتاب تلقَّى اتصاالت
(األكادمييني) ،حتى
ُ
فيها تهدي ٌد بالقتل من أشخاص يزعمون أنهم من متم ِّردي
هذه اجلماعة؛ وذلك بسبب إسهاماته اإلعالمية وكتاباته
املتخصصة عن بوكو حرام .وجنحت احلرك ُة يف اغتيال
ِّ
كثيرين من أعضاء الطبقة السياسية ،ورؤساء اجلماعات،
ورجال ال ِّدين املعتدلنيً .
مثل :استهدف مقاتلون من اجلماعة
خمس َة أمراء ،ومت َّكنوا من قتل أمير بلدة «قوزا» احلاج إدريسا
تيمتا يف هجوم بالرصاص.
الصراع املرير بني احلكومة النيجيرية وجماعة
وبعد أعوام من ِّ
بوكو حرام ،لم ي ُعد اإلرهابيون يسيطرون على مساحاتٍ
شاسعة من األراضي يف الشَّ مال النيجيري ،وقد اجتهت
اجلماع ُة إلى اتِّباع وسائل حرب العصابات اخلاطفة ،وعلى
أن آثارها التخريبي َة قد تكون كبيرة أحيا ًنا ،تبقى هذه اآلثار
ويصر الكاتب أن على النُّخَ ب السياسية واملديرين
محدودة.
ُّ

وتمرد متصاعد
تحديات أمنية
ُّ
بوكو حرام ِّ

إجراء
التنفيذيني للشركات الذين يزورون الشَّ مال الشرقي
َ
مفصلة لألخطار؛ ملنع اخلطر املباشر لبوكو حرام أو
تقوميات
َّ
احل ِّد منه وإضعافه .وعلى املسؤولني أن يُدركوا أن االغتياالتِ
املباشرةَ لرجاالت الدولة ما زالت جز ًءا من مشهد تهديدات
الوعي األمني لهؤالء املسؤولني هو
اجلماعة اإلرهابية ،وأن
َ
مفتا ُح البقاء على قيد احلياة.

الجزء الثالث :مكافحة اإلرهاب

عدة اجتاهات رئيسة،
جتلَّى التص ِّدي لإلرهاب يف نيجيريا يف َّ
من أه ِّمها:
احلل العسكري
ُّ
ِ
اخلطر لإلرهاب يف نيجيريا وغربي إفريقيا
إن فهم التهديد
وتدابير مضا َّدة لهذا
مهم ج ًّدا؛ ألجل وضع سياسات وخُ طط
ٌّ
َ
مترد مماثلة
وحركات
متطرفة
جماعات
ظهور
وملنع
اخلطر،
ُّ
الكاتب إلى مكافحة اإلرهاب من رؤية
يف املستقبل .وينظر
ُ
أمنية محضة ،دون اللجوء إلى التحليالت السياسية أو الدينية،
ِّ
رات كافية تد ُّل على من ِّو خطر
ويؤ ِّكد أنه كانت هناك
مؤش ٌ
لكن السلطات أخطأت
اإلرهاب يف نيجيريا منذ 2009مَّ ،
تنبهت احلكوم ُة للخطر ،كانت بوكو
التقدير والتخطيط ،وملـَّا َّ
حرام قد سيطرت على مناط َق واسعة ،وأحلقت أضرا ًرا كبيرة
باجليش والس َّكان .أجل إن احلكومة الفيدرالية عند بدء
الصراع ،أخطأت يف فهم حقيقة جماعة بوكو حرام ،ويف تقدير
أمر مواجهتها للشرطة احمللِّية وح َدها!
خطر أنشطتها ،فتركت َ
مما أ َّدى إلى قتل كثير من أفراد الشرطة واغتيال رجال دين
َّ
الكنائس واملساجد
ضت
وتعر
ومسلمني،
قساوسة،
مسيحيني
َّ
ُ
هر ٍب جماعي
الهجمات .وحدثت كذلك
لغير قليل من
ُ
َ
عمليات َ
ُ
السجون مبساعدة اجلماعة؛ فأطلق َسراح مئات من
من ُّ
ِّ
احلظ لم يكن لدى احلكومة آنذاك محلِّلون
أعضائها .ولسوء
سياسيون أو جها ُز استخبارات قوي .ولهذا جتاهلت احلكومة
ٍ
تصريحات ُم َطم ِئن ًة بعد ك ِّل
الرئيس
التهدي َد الكبير ،وأصدر
ُ
حادث قتل جماعي ،ووعد مبحاكمة اجلناة.
ِ
االنتصارات املتتالي َة
اخليار العسكري
ومع مرور الوقت ،كفَل
ُ
للجيش النيجيري ،وتضيي َق اخلناق على اإلرهابيني ،وبسط
األمن يف كثير من املناطق التي كانت سيطرت عليها احلرك ُة
من قبل .إال أن غياب املهنية واحلُنكة عن رجال اجليش
ٍ
املؤسسات؛
أخطاء جسيمة من طرف هذه
والشرطة أ َّدى إلى
َّ
ً
ُ
اجليش القبض على الزعيم األول لبوكو
فمثل :حني ألقى
مسجلة ،ثم سلَّمه
حرام محمد يوسف ،واستجوبَه يف جلسة
َّ
إلى رجال الشرطة ،قام أفرا ٌد مجهولون بقتله قبل تقدميه إلى
احملكمة! وكذلك قُتل نحو  700عنصر من أعضاء بوكو حرام
محتجزين يف مخافر الشرطة.
دون محاكمة ،كانوا
َ

بعد تراجع أبو بكر شيكاو عن بيعة داعش انقس َمت احلرك ُة
إلى فصيلني رئيسني؛ األول :فصيل أبي بكر شيكاو ،واآلخَ ر
ما ُس ِّمي بفصيل «والية غرب إفريقيا اإلسالمية» (.)ISWAP
وعلى حني واصل شيكاو مهاجم َة األهداف املدنية والعسكرية
وسط بورنو وجنوب ِّيها ،ووالية أداماوا الشَّ مالية ،سيطر
يف َ
ِ
الفصيل اآلخر على شمال بورنو بوالية يوبي ،واتخذ من منطقة
لكن العالم َّ
ظل ينظر إلى الفصيلني على
بحيرة تشاد مركزًا لهَّ .
أنهما جماعة بوكو حرام ،دون متييز بينهما.
احلرب على نيجيريا كانت أفض َل
وعندما أعلنت بوكو حرام
َ
ُ
اجليش يف حاجة إلى
تسلُّ ًحا من اجليش النيجيري؛ إذ كان
أسلحة جديدة متط ِّورة ،وقد أُجبرت القوات النيجيرية على
ٍ
روايات عن خلل
منتهية صالحيتُه! وهناك
القتال برصاص
ٌ
أنفسهم يف
يف سالح اجلنود النيجيريني ،جعلهم يجدون
َ
مرات كثيرةُ ،ع ْز ًل يف مواجهة اإلرهابيني ،دون سالح حتى
َّ
حلماية أرواحهم.
وكانت احلكوم ُة األمريكية يف عهد الرئيس ترامب أكثر
تعاو ًنا؛ ففي أبريل 2017م وع َد الرئيس ترامب ببيع طائرات
مقاتلة بقيمة  600مليون دوالر لنيجيريا ،وقد تسلَّمتها يف
مب َع َّدات حديثة وقيادة ُمحنَّكة،
عام 2020م .وبعدما تسلَّحت ُ
مت َّكنت القوات النيجيرية من استعادة جميع الواليات احمللِّية،
وجعلها حتت سيطرتها ،فعاد املتم ِّردون إلى حرب العصابات.
ومع هذا ،ال يزال تهدي ُد بوكو حرام قائ ًما يف الشَّ مال الشرقي،
ِّ
واملخططون العسكريون إلى ابتكار طرق
املتخصصون
ويحتاج
ِّ
جديدة للتعامل مع هذا اخلطر .ومن املؤ َّمل أن يزي َد اجليش
من ق ُدراته االستخبارية؛ ليكون أقد َر على مواجهة أساليب بوكو
ألي
حرام يف حرب العصابات ،وليكون جاهزًا ومه َّي ًأ للتص ِّدي ِّ
خطر إرهابي يف املستقبل.
املفاوضات لكسب الوقت
ً
منطا من السلوك يف إدارتها
أظهرت احلكوم ُة النيجيرية
أي أزمة كبيرة أو ما تراه خط ًرا
لكل النزاعات ،فهي تواجه َّ
باستخدام القوة الرادعة .وعاد ًة ما يؤ ِّدي هذا إلى إخماد
الصراع مؤ َّقتًا ،ثم حتاول بعد ذلك تهدئ َة األحوال املضطربة
بإنشاء جلنة حتقيق قضائية شكلية!
أيضا جتارِ َب منهجية متن ِّوعة حل ِّل النزاع؛ منها
وتبنَّت الدولة ً
املفاوضات وبرامج العفو واملصاحلة .وليس هذا بجديد؛ فقد
ُ
مرة بعد احلرب األهلية
استخدمت املفاوضات والعفو أول َّ
النيجيرية (1970-1967م) حني أعلنت احلكومة العسكرية
الفيدرالية بقيادة اجلنرال ياكوبو جوون برنام َج «ال ُمنتصر
الرئيس عمر موسى يارادوا يف
وال مهزوم» ،واستخدمه مبهارة
ُ
التمرد املسلَّح يف دلتا النيجر ،الذي َّ
شل
عام 2009م؛ إلنهاء
ُّ
عمليات التنقيب عن النفط َّ
وعطلها زمنًا .وكان إنتاج النفط هو
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عصب االقتصاد الرئيس من اإليرادات احلكومية التي تصل
َ
إلى  %90من عائدات ال ُعملة األجنبية.
املفاوضات مع بوكو حرام محفوف ًة بكثير من األخطار،
كانت
ُ
الرئيس غودالك جوناثان يعارض تلك املفاوضات
فقد كان
ُ
ً
أول .وبذلت إدارةُ جوناثان جهو ًدا كبيرة إلحالل السالم؛
لكنَّها أخفقت يف التفاوض؛ ألن أبو بكر شيكاو لم يف ِّكر يو ًما
وبحسب عدد من املراقبني،
يف التراجع أو الندم والتوبة.
َ
مهمة
تصرفت احلكوم ُة الفيدرالية مرا ًرا كما لو كانت يف
َّ
َّ
ويصر الكاتب على ضرورة وضع
دين.
ر
املتم
السترضاء
ِّ
ُّ
للصلح
وبرامج
للمفاوضات،
الدعم
ِّر
ف
يو
برنامج للسالم
ُّ
والتسامح؛ ألن التفاوض دون خُ َّطة سالم واضحة ،لن يحو َل
دون االنزالق السهل إلى العنف يف املستقبل.
تنبأ شيكاو بأن احلكومة ستتبنَّى ِخيا َر التفاوض مع
وقد َّ
السلطات ح ّقًا البدء
جماعته ،وكان
ً
رافضا لذلك .وحاولت ُّ
يف توجيه نداءات احلوار والتفاوض إلى مساعديه ومقاتليه
الكبار ،محاول ًة عزله بطريقة ما ،أو القبض عليه ح ّيًا أو قتله.
ً
مثل :يف أكتوبر 2018م كان مامان نور قائ ُد فصيل يف بوكو
حرام ،وهو أحد كبار مقاتلي شيكاو ،على َوشْ ك االستسالم
للحكومة الفيدرالية مع  300من مقاتليه .فاعتقله قادةُ بوكو
نفسه االستسالم
حرام وأعدموه؛ ليكون عبر ًة لك ِّل َمن تس ِّول له ُ
أو اخلضوع للسلطات احلكومية.
الدولية
تدويل الصراع واملساعدات َّ

بدأ العنف املسلَّح جلماعة بوكو حرام عام 2009م ،وكانت
املواجهة مباشر ًة بني اجليش النيجيري ومقاتلي اجلماعة،
وعقب قتل الزعيم محمد يوسف أخفق مسؤولو األمن
احلكوميون يف فهم واقع اجلماعة ،وأن نائبه أبو بكر شيكاو
ال يزال ح ّيًا ،وأن عقيدة اجلماعة القائمة على التطرف
والكراهية قد عبرت حدو َد نيجيريا إلى النيجر وتشاد
فر شيكاو املصاب إلى
والكاميرون والدول املجاورة .لذلك َّ

10

جمهورية النيجر بعد هزمية بوكو حرام ،هر ًبا من الشرطة
العسكرية .ومع أن الصراع مع بوكو حرام كان إقليم ّيًا يف
البدء وليس وطن ّيًا ،فإن ما جهله محلِّلو رجال االستخبارات
النيجيرية هو قدرةُ اجلماعة العابرة للحدود.
ً
نصب فيه
ويف أبريل 2010م ،نشر شيكاو
تسجيل مص َّو ًرا يُ ِّ
نفسه زعي ًما جدي ًدا للجماعة املقاتلة ،متع ِّه ًدا باالنتقام ملقتل
َ
محمد يوسف وأعضاء جماعتهم .وبصرف النظر عن املوقع
اجلغرايف لإلرهاب يف ِم َ
نطقة حوض بحيرة تشاد الذي يربط
عمليات بوكو حرام ِّ
مؤشرات مب ِّكرة أخرى
قدمت
ُ
بني أربع دولَّ ،
على أنها تريد طاب ًعا َدول ّيًا للصراع .على سبيل املثال:
¦يف  12مايو 2011م ،اختُ ِطف املواطن البريطاني «كريس
ماكمانوس» واإليطالي «فرانكو المولينارا» ،يف والية كيبي،
على يد جماعة أنصارو .قُتل كريس الحقًا على أيدي
خاطفيه يف سوكوتو يف أثناء محاولة إنقاذ ُمخفقة ،نفَّذتها
اخلاصة البريطانية ووِ زارة ِ
اخل ْدمات
خدمة القوارب
َّ
احلكومية واجليش النيجيري.
مقر األمم املتحدة لهجوم
¦يف  26أغسطس 2011مَّ ،
تعرض ُّ
شخصا ،وإصابة أكثر من مئة شخص
أسفر عن مقتل 23
ً
بجروح.
¦يف يناير 2012م ،اختُطف املهندس األملاني «إدغار فريتز
راوباتش» يف كانو ،على يد أنصار احلركة ،ثم ُق ِتل الحقًا
يف مايو.
¦يف  21يونيو 2012م ،وضعت وِ زارةُ اخلارجية األمريكية
زعي َم احلركة «أبو بكر شيكاو» ،و«آدم كمبارا» ،و«خالد
البرناوي» زعيم جماعة أنصار يف الئحة اإلرهاب السوداء.
يف املراحل األولى من الصراع بني  2009و2011م ،كان اإلشكال
لكن
شأ ًنا محلِّ ًيا ،وكانت
ُ
القوات الوطنية تتولَّى رد َع املتطرفنيَّ ،
الهجوم على مق ِّر األمم املتحدة غ َّير املعادلة؛ فإن القنابل
املستعملة لم تكن محلِّية الصنع ،والهدف الذي اخ ِتير ،والسالح

وتمرد متصاعد
تحديات أمنية
ُّ
بوكو حرام ِّ

الذي استُ ِ
خدم ،وطريقة إيصال الذخائر إلى الهدف ،وإعالن
اجلماعة أنها استهدفت العاملني يف املجال اإلنساني عم ًدا ،ك ُّل
هذا أظهر أن الصراع كان حر ًبا عابرة للحدود.

عد إرهاب
رفضت حكوم ُة الواليات املتحدة ودو ٌل غربية أخرى َّ
املخابرات
بوكو حرام مسأل ًة نيجيرية داخلية ،فقد رأت
ُ
األمريكية يف جماعة بوكو حرام تهدي ًدا َدول ّيًا قاد ًرا على تنفيذ
هجمات ف َّتاكة متط ِّورة خارج نيجيريا (الكاميرون ،وتشاد،
َ
انفتاحا على
أكثر
بخاري
محمد
الرئيس
وكان
والنيجر).
ً
ُ
الدولية ،حني بدأ رئاسته
املساعدات العسكرية واإلنسانية َّ
صلبة
بزيارة جيران النيجر ،يف محاولة إلنشاء حتالفات ُ
للتص ِّدي للمتمردين املتطرفني ،واملقاتلني اإلرهابيني .وانض َّم
اجليرا ُن إلى هذه احلملة بتأييد احلكومة الفرنسية ،وسارت
احلمل ُة العسكرية سي ًرا ج ِّي ًدا ملصلحة نيجيريا وحلفائها ،حتى
جرى القضاء نسب ّيًا على جماعة بوكو حرام.
آخر من املساعدة
ثمة
ٌ
وإضاف ًة إلى املساعدة العسكريةَّ ،
جانب ُ
املقدمة من ِق َبل الواليات املتحدة ،وهي إذاعة األقمار
الدولية
َّ
َّ
تبث على مدار  24ساعة ،وقناة  TVيف شمال
الصناعية التي ُّ
نيجيريا؛ ملواجهة التيار القتالي املتطرف .وقد بلغت ُكلفة متويل
القناة التلفازية من ِق َبل مكتب مكافحة اإلرهاب األمريكي نحو
 6ماليني دوالر.
التدريب العسكري واالستخباراتي
املستمر
التدريب
يف ديسمبر 2014م أنهت احلكوم ُة النيجيرية
َ
َّ
لألفراد العسكريني النيجيريني الذي يجري يف إطار برنامج
املساعدة األمريكية ملكافحة اإلرهاب يف نيجيريا .وقد استفاد
التمرد قبل
قرابة  600جندي نيجيري من تدريبات مكافحة
ُّ
أن توقف .وأوضح املتح ِّدثُ العسكري النيجيري امليجور جنرال
كريس أولوكوالد ،أن التدريب كان ً
عمل إستراتيج ّيًا ُمجد ًيا.

وأجرى فري ٌق من مد ِّربي مسرح جرمية القنابل مع مكتب
التحقيقات الفيدرالي األمريكي بقيادة مايكل تروبنباك يف
ٍ
تدريبات حملقِّقي القنابل النيجيريني من قوة
سبتمبر 2016م
الشرطة النيجيرية ،واجليش النيجيري ،والبحرية النيجيرية،
والقوات اجلوية النيجيرية ،ومكتب القوات املسلَّحة الوطنية.
التدريب أحد اخلطط ملساعدتهم على التحقيق
وكان هذا
ُ
املتفجرة
األجهزة
معرفة
ووسائل
االنفجار،
بعد
ما
يف مشهد
ِّ
مهمة.
املرجتَلة ،وكيفية جمع األدلَّة ،وغير هذا من أمور َّ

قدمتها القوات
ويعترف
الكاتب بالبطوالت والتضحيات التي َّ
ُ
والر ْدع
األمنية،
ُّ
ويحث النخبة السياسية على جتنُّب التسييس َّ
النفسي والروايات اخلاطئة التي أ َّدت إلى نشوء بوكو حرام
من قبل .فقد َو َج َب على احلكومة النيجيرية ملكافحة إرهاب
هذه اجلماعة؛ إنشاءُ بنية حتتية استخباراتية حديثة وقوية،
مما مي ِّكن املسؤولني األمنيني من معرفة اخلطط واملؤامرات
اإلرهابية قبل حدوثها .وقد ظهر من قب ُل عجز املخابرات
النيجيرية عن اختراق بوكو حرام ،ولم تتم َّكن من جمع معلومات
مفيدة للجيش ،ولم تتط َّور إال يف بداية عام 2015م.

عملية نزع التطرف
ِّ
واملنظرين الذين سفكوا
السلطات التفريق بني القادة
حاولت ُّ
انضموا إلى احلركة
د َم النيجيريني وبني املقاتلني واألتباع الذين
ُّ
حتت اإلكراه أو اإلغراء بغسل أدمغتهم .ففي حني نُفِّذت
حظي أعضاءٌ من الفريق
عقوبات صارمة على الفريق األول،
ٌ
َ
املغرر
الثاني بالعفو
َّ
والصفح؛ وال س َّيما بعض املقاتلني الصغار َّ
وسمح لهم باستئناف حياتهم.
بهمُ ،
برنامجا للمصاحلة
وبدأت احلكوم ُة النيجيرية احلالية
ً
السجون،
واملراجعات الفكرية مع مقاتلي بوكو حرام يف ُّ
وأُطلق َسراح الذين أثبتوا صدق ن َّياتهم يف التخلِّي عن األفكار
السلمي يف
املتطرفة ،وصدق رغبتهم يف إعادة االندماج ِّ
املجتمع .ويشير الكاتب إلى أن هذه البرام َج يجب أن تتجاو َز
وتعمم على األسر والشباب يف املناطق املتعاطفة
املسجونني،
َّ
مع فكر بوكو حرام ،أو التي خضعت حلُكم اجلماعة سابقًا.
فإن البنية احلاضنة لإلرهاب موجودة ،وال يزال الفسا ُد والقمع
والفقر واألمراض املجتمعية األخرى التي ا َّدعت بوكو حرام
الكاتب أن الظلم
أنها حتارب ألجل اخلالص منها باقية .ويؤ ِّكد
ُ
السخط على الدولة،
يف كثير من املناطق دفع
َ
الناس إلى ُّ
والتعاطف مع جماعة بوكو حرام ومع ك ِّل َمن يحارب الدولة،
مما س َّهل عمليات التجنيد.

التعليم والتبصير
َّ
لعل من أه ِّم وسائل مكافحة اإلرهاب استثما َر احلكومة يف
ثبت أن
تعليم األطفال والشباب النيجيريني وتبصيرهم؛ فقد َ
االنتحاريني من الفتيان والشباب الذين انخرطوا يف جماعة
بوكو حرام كانوا من غير املتعلِّمني ،وأفادت منظم ُة األمم املتحدة
أكبر عدد من األطفال
للطفولة (اليونيسف) أن نيجيريا فيها
ُ
الذين لم يتلقَّوا أي تعليم يف العالم ،وال س َّيما أطفال املنطقة
الشَّ مالية الشرقية املسلمة التي سيطرت عليها بوكو حرام.
ُ
التطرف مشكلة معقَّدة تنطوي على عقيدة التش ُّدد
ويبقى
والتمرد على الوضع القائم.
والطائفية ،واإلرهاب االنتحاري،
ُّ
وجماعة بوكو حرام أشب ُه بتنظيم داعش ،فهي ال تقاتل لبناء
املجتمع ،ولكن لتدمير كل شيء ،ولهيمنة عقيدتها الفكرية
املتطرفة التي تتبنَّى استخدام العنف وسيل ًة لتحقيق أهدافها،
وبلوغ غاياتها .ولهذا نستطيع القول :إن اإلرهاب قبل أن يكون
مشكل ًة فكرية عقيدية ،هو ظاهرةٌ اجتماعية معقَّدة ،وهذا
سبب إخفاق نيجيريا يف البدء؛ ألن احلكومة النيجيرية آثرت
ُ
َّ
احلل العسكري ،وجتاهلت احللول األخرى لألزمة ،التي هي
بال ٍّ
جناحا وأبعد أث ًرا.
شك أكثر
ً
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