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املقدمة
خالل السنوات األخرية ،هيمنت ظاهرة بوكو حرام ىلع انلقاشات السياسية
بني األاكديميني وصناع القرار املهتمني بالسياسة انليجريية واإلفريقية .ومع ذلك،
ال تزال عديد من القضايا املتعلقة بهذه اجلماعة غري واضحة وغري ُمتفق عليها؛
اكألسباب ادلقيقة اليت تؤدي إىل اتلطرف ،وأسايلب اتلجنيد بها ،وملفات أعضاء
اجلماعة ،وانتمائها إىل قوى إرهابية إقليمية أخرى؛ مثل القاعدة يف بالد املغرب
اإلساليم وأنصار ادلين يف مايل أو حركة الشباب يف الصومال .هذه املوضواعت تدخل
يف نطاق املناقشة وابلحث .يُ ِّ
عرف األاكديميون اذلين يبحثون يف نظريات ادلولة
ودراسات ما بعد االستعمار هذه اجلماعة بأنها أحد نتائج ادلولة اهلشة يف نيجرييا،
بينما يربطها علماء االجتماع والعديد من علماء األنرثوبولوجيا االجتماعية بالفقر.
ويليق السياسيون وانلاشطون يف جنوب نيجرييا باللوم ىلع الشمايلني وهيمنتهم
ُ ِّ
ويركز خرباء ماكفحة اإلرهاب واألمن ىلع الروابط ادلويلة للجماعة،
ىلع ادلولة.
واتلهديد اذلي تشلكه ىلع استقرار غرب إفريقيا .من خالل دراسة هذه املناقشات،
تعد قراءة هذه املجموعة رضورية للمهتمني بنيجرييا ،والقضايا األوسع؛ مثل
بناء ادلولة ،واإلرهاب ،وحاالت الطوارئ اإلنسانية ،وكيفية حل الزنااعت والعنف
بني ادلول.
بشلك
يسهم چيديوفور أديب؛ أحد املحللني انليجرييني القالئل اذلين كتبوا
ٍ
مكثف عن بوكو حرام ،يف أول مقال يف هذه املجموعة ،ويذكر أن مجاعة بوكو حرام
ُ ِّ
ً
بشلك مزتايد عن
تراجعا عن املرشوع انليجريي ،مع عجز ادلولة
ومجااعت مماثلة تمثل
ٍ
الوفاء بواجباتها جتاه املجتمع .وثانيًا ،يبحث فريدوم أونوها يف هجمات بوكو حرام ىلع
ابلنية اتلحتية لالتصاالت يف نيجرييا ،ويبين مقاتله ىلع قضية طابلان يف أفغانستان؛

يلثبت أن اجلمااعت اجلهادية انلاشئة تميل إىل نسخ اتلكتياكت أو االسرتاتيجيات اليت
تتبناها اجلمااعت اإلرهابية األخرى.
يف املقال اثلالث ،جيادل حسني سولومون بأن الرؤية البسيطة والضيقة ملاكفحة
ّ
اإلرهاب تتجاهل السياق اتلارييخ اذلي تتشك فيه اهلويات ادلينية وإاعدة تشكيلها
يف نيجرييا .ويبدو أن هذا الرأي يتسرت ىلع حقيقة أن اهلويات اإلقليمية والعرقية
وادلينية تعزز بعضها يف كثري من األحيان ،وأن السياق االجتمايع االقتصادي يف
نيجرييا قد أدى إىل تفاقم عدم اتلوازن االقتصادي بني اجلنوب الغين والشمال الفقري
ًّ
نسبيا .ال تهيمن بوكو حرام ىلع نقاشات الوضع األمين وماكفحة اإلرهاب بني األفارقة
فقط ،بل جذبت ً
أيضا االهتمام تلورطها املزعوم يف خطاب احلرب اإللكرتونية اجلديدة.
ُ ِّ
تسلط دينيس بيكن الضوء ىلع هذا األمر من خالل استخدام بوكو حرام كمثال،
وتقرتح مقاربة بديلة تعزز الوضع السيايس الفوضوي ،وتدعم األعداد الكبرية من
العاملني املوهوبني عرب اإلنرتنت يف نيجرييا والساحل اإلفرييق.
ًّ
مهتما بكيفية اتلعامل مع هذه اجلماعة ،فتفحص
وبينما اكن املجتمع ادلويل

املقاتلان اخلاصتان بهذا الشأن ردود فعل ادلولة انليجريية من وجهات نظر خمتلفة.
يدرس أوسوما أواره معضلة مؤسسات ادلفاع واالستخبارات يف االستجابة الفعالة
تلحدي بوكو حرام األمين يف غياب اثلقة املتبادلة فيما بينها .ويليق حكيم أوناپاچو
الضوء ىلع دور العرق كعامل يف عدم قدرة نيجرييا ىلع اختاذ إجراءات صارمة ضد
بوكو حرام.
حيلل أبيب سالم جوانب أخرى للجماعة :اتلكوين انلفيس ملحمد يوسف؛
مؤسس مجاعة بوكو حرام وزعيمها السابق .يعزز خلق مثل هذا اتلعريف فهم السمات
الفردية و /أو اخلصائص السلوكية اليت قد تسهم يف اتلطرف .وتستكمل اكيتلني
بويلنج اتلغطية من خالل تقديم رؤى مهمة يف انلقاش السيايس داخل الكوجنرس
8

األمريكي .وحبكم خربتها املبارشة يف الكوجنرس وفرق ابلحث وصنع السياسات
يف واشنطن ،تدرس إماكنية تسجيل بوكو حرام كمنظمة إرهابية أجنبية ،واخلطوات
املقبلة أمام صناع السياسة يف الواليات املتحدة.
ً
وأخريا ،خيتتم ادلكتور جوزيف سييجل ادلراسة بتحليل ونظرة إىل العالقات
اخلارجية لفحص الروابط ادلويلة بلوكو حرام والعالقة بني املجموعة والوضع املتقلب
يف مايل.

إيوانيس مانتزيكوس
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1

ًّ
ماذا نعرف حقا عن بوكو حرام؟
ﭼيديوفور أديب؛ جامعة والية ناساراوا بنيجرييا
ً
جمازا للتعبري عن انعدام األمن يف نيجرييا
منذ اعم  ،2009أصبحت بوكو حرام
بعد أن شنت احلكومة محلة صارمة ىلع اجلماعة اإلرهابية ،أسفرت عن مقتل 800
شخص معظمهم من أعضاء اجلماعة( .)1ونتج عن هذا اهلجوم مقتل قائد اجلماعة
ً
انتقاما ملقتل قائدها
حممد يوسف أثناء احتجازه من قِبل قوات الرشطة .وفيما بدا
ّ
دون حماكمة قضائية ،نفذت اجلماعة هجومها اإلرهايب األول يف يناير  2010بوالية
ً
حتديدا داال أملاديري وارد بمدينة مايدوغوري ،اذلي أسفر عن مقتل أربعة
بورنو،
ّ
أشخاص .ومنذ ذلك احلني كثفت اجلماعة من نشاطاتها اإلرهابية .فعىل سبيل املثال،
ُ ُّ
قصفت يف  16يونية  2011مقر الرشطة يف أبوجا؛ اعصمة نيجرييا؛ حيث تعد أوىل
حاالت استخدام االنتحاريني تلنفيذ هجمات إرهابية بنيجرييا .ويف  26أغسطس
ّ ،2011
فجر مهاجم انتحاري آخر مقر األمم املتحدة يف أبوجا ،مما أسفر عن مقتل
ً
ً
هجوما
شخصا ىلع األقل وإصابة العرشات .ويف  20يناير  ،2012شنت اجلماعة
21
ً
ًّ
حايلـا ،ال يكاد يمر يوم دون أنباء عن
ىلع اكنو مما أسفر عن أكرث من  185قتيل.
ّ
هجمات من هذه اجلماعة اإلرهابية .ومن ناحية أخرى ،كثفت احلكومة من نشاط
قواتها العسكرية ضد اجلماعة ،وألقت القبض ىلع بعض قادتها .لكن ما اذلي نعرفه
ًّ
عن بوكو حرام حقا؟
((( Ricardo Rene Laremont, “The Threat of Boko Haram and the Continuing Crisis in
Nigeria”, E-International Relations, www.e-ir.info/2012/02/07/the-threat-of-bokoharam-and-the-continuing-crisis-in-nigeria/

ىلع الرغم من سيطرة بوكو حرام ىلع مناقشات الوضع األمين يف نيجرييا منذ
أوائل اعم  ،2010فإن لك ما يتعلق بهذه اجلماعة ما زال مثار جدل؛ من حيث معىن
اسمها ،وأسباب توسع هذه اجلماعة وتطرفها ،وإذا ما اكنت مرتبطة جبمااعت إرهابية
أجنبية؛ مثل الشباب يف الصومال وتنظيم القاعدة يف املغرب اإلساليم اآلن .كما ال
تزال مسئويلة اجلماعة عن بعض اجلرائم الوحشية املنسوبة إيلها حمل جدل ً
أيضا.

املسىم
يُعتقد أن أعضاء مجاعة بوكو حرام يفضلون أن يُعرفوا باسمهم العريب؛ مجاعة
أهل السنة لدلعوة واجلهاد .فيف بدلة مايدوغوري ،شمال رشق نيجرييا اليت يُعتقد أنها
منشأ اجلماعة ،يشري الساكن إىل أعضاء اجلماعة باسم «بوكو حرام» .ويتكون االسم من
لفظ «بوكو» املأخوذ من اللغة اهلوسية ويعين اتلعليم الغريب ،واللفظ العريب «حرام»؛
ُ
ًّ
ً
بشلك اعم ىلع أنه
وحرفيا «املمنوع» .ذلا ترجم اسم بوكو حرام
جمازا هو «اخلطيئة»
ٍ
«اتلعليم الغريب تدنيس للمقدسات» أو «اتلعليم الغريب خطيئة» .إال أن ابلعض؛ مثل
لونس منزتيكوس اقرتح أن هذه الرتمجة ليست سوى ترمجة حرفية لللكمتني ،وأن
ما يقصده مستخدمو هذا اتلعبري هو أن «احلضارة الغربية ممنوعة» وال يقصدون أن
«اتلعليم الغريب ممنوع» أو انتهاك للمقدسات؛ ألن ما تعارضه اجلماعة يف احلقيقة هو
احلضارة الغربية اليت تشمل بالطبع اتلعليم الغريب ،ولكنها ال تقترص عليه فحسب(.)1
وبرصف انلظر عن تسمية اجلماعة باسم «بوكو حرام» يف مايدوغوري ،فإن الساكن
املحليون يطلقون عليها أسماء أخرى؛ مثل «طابلان» ،وذلك ىلع الرغم من عدم وجود
ديلل ىلع ارتباطها جبماعة طابلان يف أفغانستان .ويف الواقع ،هناك من يؤكدون أن
اجلماعة ليس هلا اسم حمدد ،ولكن عدة أسماء يُطلقها عليها الساكن املحليون.
((( Ioannis Mantzikos, “The Absence of State in Northern Nigeria: The Case of Boko
Haram”, African Renaissance 7, no. 1 (2010): 57-62.
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املنشأ

وكما يعد اسم اجلماعة أو معىن «بوكو حرام» حمل جدل ،فهناك جدل ُمثار ً
أيضا
حول منشأ اجلماعة .االعتقاد الشائع هو أن حممد يوسف أسسها حوايل اعم 2001
أو اعم  .2002لكن إيزوما مادايك يتحدى هذا االعتقاد ،ويذهب إىل أن اجلماعة
بدأت يف اعم  1995كجماعة صحابية وأخوية ،واكن يقودها يف ابلداية لوان أبو بكر
اذلي سافر فيما بعد الستكمال دراسته يف جامعة املدينة باململكة العربية السعودية(.)1
وقيل ً
أيضا إن حممد يوسف سيطر ىلع قيادة اجلماعة بعد رحيل أيب بكر ،وأرسع ىلع
بشلك ُمكثف وناجح دلرجة أنه اكن دليه أكرث من
الفور يف استقطاب أعضاء ُجدد
ٍ
 500.000عضو قبل وفاته.
ويضيف مادايك ً
أيضا أن يوسف قد فرض ىلع لك عضو رضيبة قدرها نرية
ًّ
يوميا ،مما يعين أنه استطاع مجع  500ألف نرية (أي ما يعادل 2000
نيـجريية واحدة
جنيه إسرتيلين) يومياًّ.

وأيًّا اكنت احلقيقة حول منشأ اجلماعة ،فمما ال شك فيه أن قيادة يوسف اكنت
ً
جممعا ًّ
ً
مسجدا ومدرسة
دينيا يضم
السبب الرئييس وراء شهرتها .وقد قيل إنه أنشأ
اتلحق بها كثري من أبناء العائالت الفقرية من نيجرييا وابلدلان املجاورة.

تطرف اجلماعة
هناك إمجاع ىلع أن بوكو حرام قد شنت عملياتها حىت اعم  2009بطريقة سلمية
بشلك أو بآخر ،وأن تطرفها جاء عقب احلملة احلكومية يف اعم  2009اليت تويف فيها
ٍ
((( Isioma Madike, “Boko Haram: Rise of a Deadly Sect”, National Mirror, www.
nationalmirroronline.net/sunday-mirror/big_read/14548.html
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ُ
حوايل  800شخص( .)1تويف حممد يوسف يف هذا اهلجوم أثناء احتجازه من قِبل الرشطة.
وفيما يبدو ،نفذت اجلماعة هجومها اإلرهايب األول يف داال أملديري وارد ،ومدينة
ًّ
مايدوغوري ،ووالية بورنو يف يناير  ،2010ردا ىلع قتل قائدها دون حكم قضايئ .وقد
نتج عن هذا اهلجوم مقتل أربعة أشخاص .ويف يناير  ،2012ظهر أبو بكر شياكو؛
انلائب السابق ملحمد يوسف ،يف مقطع فيديو ىلع ايلوتيوب معلنًا تويله قيادة اجلماعة،
بالرغم من اعتقاد انلاس أنه تويف يف محلة اعم .2009
اختلفت اآلراء حول أسباب شن احلكومة هلذه احلملة .فإحدى الروايات تقول
ُ ِّ
إن احلكومة تلقت ً
خربا بأن املجموعة تسلح نفسها ،فبدأت باهلجوم عليها .وهناك
ُ
ً
رواية أخرى تتعلق حبادث دراجة نارية .ووفقا هلذا الرواية ،قتل بعض أعضاء اجلماعة
يف  11يونية  2009بعد خالف مع الرشطة حول رفض أعضاء اجلماعة ارتداء خوذات
االصطدام يف مايدوغوري .وقيل إن حممد يوسف قد تعهد باثلأر ملقتل أعضاء مجاعته
بعد ثالثة أيام من وقوع احلادث اذلي اكن سببًا ً
أيضا العتقال بعض أعضاء مجاعته
ً
من قِبل قيادة رشطة والية بورنو .وفقا هلذه الرواية ،فعىل ما يبدو أن اهلجمات ىلع
الرشطة يف بوتيش والواليات األخرى يف الشمال اليت بدأت منتصف اعم  2009عقب
ًّ
هذه احلادثة اكنت هجمات انتقامية؛ ردا ىلع اعتقال الرشطة أعضاء اجلماعة وإهانتهم.
وهناك رواية أخرى عن سبب تطرف مجاعة بوكو حرام ،وهو أن بعض السياسيني
يف والية بورنو اذلين اكنوا ىلع ما يبدو يستخدمون أعضاء اجلماعة ّ
كقطاع طرق،
أصابهم اخلوف عندما أصبحت اجلماعة أقوى من الالزم ،وباتلايل اضطروا لتسليمهم
إىل احلكومة للتعامل معهم( .)2ولقد ُربِ َط اسم حاكم والية بورنو السابق؛ يلع
((( Jideofor Adibe, “Beyond Boko Haram”, Daily Trust (September 2011).
((( Adebayo Alonge, “Solving the Boko Haram Menance”, Adebay Alonge, http://
adebayoalonge.wordpress.com/2012/03/11/solving-the-boko-haram-menace/
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مودو رشيف ،باجلماعة يف هذه الرواية  -وهو ما نفاه بشدة .ومن املثري للسخرية،
أنه يف انتخابات جملس انلواب بمقاطعة اجلنوب يف بورنو اعم  ،2011قيل إن اجلماعة
قد دعمت يلع ندويم  -اذلي انتقل من حزب شعوب نيجرييا إىل حزب الشعب
ادليمقرايط  -ضد يلع مودو رشيف .ومنذ ذلك احلني ،وجهت احلكومة انليجريية
اتهامات للنائب يلع ندويم اذلي فاز يف االنتخابات؛ لكونه أحد راعة بوكو حرام؛ ويه
تهمة ينكرها ً
تماما.

تفسري ظاهرة بوكو حرام
بما أن هناك تناقضات حول أسباب تطرف اجلماعة ،فال يوجد إمجاع ىلع الكيفية
ُ
اليت يمكن بها تفسري ظهورها؛ حيث قدمت العديد من األطروحات وانلظريات.
يرى ابلعض أن مجاعة بوكو حرام تكونت نتيجة فشل ادلولة انليجريية أو كونها يف
ُ
رجع ابلعض
حالة فشل .ويليق آخرون باللوم ىلع الفقر واحلكومة املتدهورة ،بينما ي ِ
ً
خصوصا أهل الشمال واملسلمني
ظهور بوكو حرام إىل نظرية أن أعضاء اجلماعة -
ً
حتديدا  -حمبطون يف العموم من أوضاع ابلالد وتوزيعهم احلايل ضمن القوى
منهم
()1
السياسية واالقتصادية يف نيجرييا  .ويف هذا السياق ،فإن إرهاب مجاعة بوكو حرام
هو ببساطة اعتداء ليس يف حمله.
ُ
وبالنسبة ملحللني آخرين ،تعد بوكو حرام أحد عالمات األزمة يف بناء ادلولة
نطاق واسع؛
انليجريية( .)2ويقال إن هذه األزمة تسببت يف إزالة الزنعة انليجريية ىلع
ٍ
((( Toyin Falola, “Islam and Politics in Nigeria”, E-International Relations, www.e-ir.
info/2009/07/29/islam-and-politics-in-nigeria/
((( Jideofor Adibe, Nigeria without Nigerians?: Boko Haram and the Crisis in Nigeria’s
Nation-Building (London: Adonis & Abbey, 2012); Jideofor Adibe, “Boko Haram as
a Symptom of the Crisis in Nigeria’s Nation-Building Project”, unpublished research
;paper, The Institute for Security Studies, Pretoria, South Africa, 2 February 2012
Adibe, “Beyond Boko Haram”.
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حيث تراجع العديد من األفراد واجلمااعت إىل هويات بدائية ويسعون إىل إجياد هوية
ذات مغزى؛ ألنهم يشعرون بأن ادلولة انليجريية خذتلهم .وترى وجهة انلظر هذه أن
ًّ
عدوا هلم ويهامجونها بأي
أوئلك اذلين ينسحبون من مرشوع نيجرييا يرون ادلولة
ُ
وسيلة ممكنة؛ حيث تتعرض موارد ابلالد للرسقة ىلع يد المسند إيلهم إدارتها ،ويقبل
ُ َّ
رجال الرشطة الرشوة للتغايض عن عديد من األمور ،وتنظم اإلرضابات العمايلة
الطويلة املفاجئة اليت يشارك فيها ً
أيضا املحارضون يف اجلامعات ،وينخرط الطالب
يف العبادات الطائفية والغش ،كما يتلكأ العمال يف القيام بأعماهلم ويعملون يف أكرث
من وظيفة( .)1ويبدو يف األساس أن اجلميع دليهم شلك من االحتجاج أو ما شابه ضد
ادلولة انليجريية ومؤسساتها.

الصالت اخلارجية

وكما أنه ال يوجد اتفاق حول كيفية تفسري ظاهرة بوكو حرام ،فاآلراء ختتلف ً
أيضا
حول ما إذا اكن هلا صالت مع القاعدة واجلمااعت اإلرهابية ادلويلة األخرى .يف حني
أن احلكومة تعتقد هذا أو تريد أن يصدق العالم أن هذا هو ما تعتقده ،فال يوجد حىت
اآلن ديلل فعيل ىلع هذا اتلحالف ،ىلع الرغم من أن اتلقدم املزتايد ألسايلب اجلماعة
يدفع كثريين إىل خالصة أن اجلماعة دليها هذا االرتباط.
ويمكن القول إن احلكومة انليجريية دليها مصلحة راسخة يف تقديم بوكو
ً
حرام باعتبارها تتمتع بهذه الصالت ادلويلة .فأول ،سيجعل هذا من السهل اجتذاب
اتلعاطف ادلويل واملساعدة من ادلول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية،
((( Cyril Obi, “Nigeria’s Post-Military Transition: Democracy Is Not a Day’s Job”,
E-International Relations, www.e-ir.info/2008/12/01/nigeria%E2%80%99s-post m i l it a r y- t r a n sit ion -%E2%80 %9 C d e mo c r a c y-i s -not- a - d ay %E2%80 %9 9sjob%E2%80%9D/
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املصابة بدورها جبنون االرتياب منذ أحداث  11سبتمرب حيال أي جمموعة يشاع بأن
هلا صلة بتنظيم القاعدة .ثانيًا ،يساعد ربط بوكو حرام بهذا اتلنظيم احلكومة ىلع
حفظ ماء الوجه ،مما يسهل تفسري عجزها عن احتواء اجلماعة وأنشطتها؛ فيف انلهاية،
إذا لم تستطع الواليات املتحدة األمريكية وادلول األوروبية القضاء ىلع تنظيم
القاعدة ،فلماذا يراها أحدهم عالمة ىلع الضعف ،أن حكومة إفريقية لم تستطع
هزيمة منظمة يراعها اتلنظيم؟ ثاثلًا ،من خالل ربط بوكو حرام بتنظيم القاعدة ،قد
تأمل احلكومة يف استخدام اتللميحات وإسقاط تورط الواليات املتحدة يف ختويف
اجلماعة واملساعدة يف الضغط عليها حىت تضطرها إىل اتلفاوض.
فإذا افرتضنا أن بوكو حرام ليس دليها مثل هذه الصالت اخلارجية ،فستكون
ُ
يف مصلحة الطائفة ً
أيضا أن ت َص َّور ىلع أنها منظمة تعمل يف تعاون وثيق مع تنظيم
ُ
القاعدة املرعب .إن مثل هذه الصورة لن تزيد فقط من رهبة اآلخرين جتاهها ،بل
قد تساعدها ً
أيضا ىلع جذب انتباه وتعاطف تنظيم القاعدة واملنظمات اإلرهابية
املماثلة ،إذا لم يكن دليها بالفعل مثل هذا اتلحالف معهم.
بشلك
اتلناقض هنا هو أنه إذا أصبحت الواليات املتحدة األمريكية متورطة
ٍ
رصيح يف حماربة بوكو حرام ،فإنها يمكن أن حتفز دعم القوات املناهضة للواليات
املتحدة ىلع مستوى العالم ،وحىت داخل ابلالد وراء هذه اجلماعة .ويمكن ً
أيضا أن
يطلق ذلك موجة من الزنعة القومية اليت قد ينتيه بها األمر إىل زيادة املتعاطفني مع
اجلماعة حىت من انليجرييني اذلين يعارضون أنشطتها بشدة .ويف الواقع ،قد يُقال
إن هجوم اجلماعة ىلع مكتب األمم املتحدة يف نيجرييا لم يكن يهدف فقط إىل
تسليط الضوء عليها ،بل ً
أيضا استخدام أي تدويل للحملة ضدها ألغراض اتلجنيد.
ً
ويمكن قول يشء مماثل عن هجماتها ىلع الكنائس ،اليت يعتقد ابلعض أنها اعدة ما
ًّ
ً
حقيقيا تلجنيد أعضاء الطائفة.
مصدرا
تهدف إىل إثارة حرب طائفية ستكون
17

خالصة

ً
ً
عديدا من القصص املتضاربة يف
واضحا من هذه املقالة هو أن هناك
ما يبدو
ً
أغلب األحيان حول لك جوانب بوكو حرام .هذا ،يف رأيي ،ديلل ىلع أن كثريا مما هو
معروف عن اجلماعة ال يزال يف جمال اتلخمنيً .
وأيضا يسلط الضوء ىلع رضورة إجراء
حبث جترييب صارم لسد هذه الفجوات املعرفية.
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2
فهم طريقة هجوم بوكو حرام
ىلع ابلنية اتلحتية لالتصاالت
فريدوم أونوها؛ لكية ادلفاع الوطين بنيجرييا
جاء تصاعد اهلجمات العنيفة ىلع أهداف مدنية وعسكرية متنوعة يف نيجرييا
من قبل مجاعة بوكو حرام منذ يويلو  ،2009عندما أطلقت ثورة مناهضة للحكومة لم
ً
تدم طويل ،يلضع اجلماعة بالفعل موضع اهتمام ادلول والواكالت األمنية والصحفيني
ُ
واألاكديميني .انتهت اثلورة عندما ق ِبض ىلع زعيمها ذي الشخصية االستثنائية؛
حممد يوسف ،ثم قتلته الرشطة .يف أعقاب وفاة يوسف والقتل اجلمايع والقبض ىلع
ً
عديد من أعضائها ،تراجعت اجلماعة وأاعدت ختطيط اسرتاتيجيتها باجتاهني؛ أول:
ً
زعيما
اعتماد أيب بكر شياكو؛ نائب يوسف املتشدد واملعروف باسم «دار اتلوحيد»،
ً
ًّّ
جديدا .وثانيًا :إاعدة تعريف تكتياكتها ،اليت شملت تطوير تكتياكت الكر
روحيا
والفر اتلقليدية ،وإضافة تكتياكت عنيفة مرنة جديدة؛ مثل وضع العبوات بدائية
الصنع ( ،)IEDsوتنظيم االغتياالت املستهدفة ،وإطالق انلار من سيارات مرسعة،
واتلفجريات االنتحارية(.)1
اكن اهلجوم يرتكز ىلع املؤسسة األمنية وموظفيها ،وقادة املجتمع ،والزعماء
ادلينيني والسياسيني ،ودور العبادة باإلضافة إىل أهداف مدنية أخرى .وبمرور الوقت،
رشع أعضاء اجلماعة يف استهداف األسواق ،واملدارس احلكومية ،واملستشفيات،
((( F. C. Onuoha, “(Un)Willing to Die: Boko Haram and Suicide Terrorism
in Nigeria”, Al Jazeera Centre for Studies, http://studies.aljazeera.net/en/
reports/2012/12/2012122491416595337.html

ً
ومؤخرا ابلنية اتلحتية احليوية؛ مثل
ومؤسسات اتلعليم العايل ،ومؤسسات اإلعالم،
مرافق االتصاالت السلكية والال سلكية لقائمة هجماتها القاسية .يف حني أن نطاق
هجماتها وأثرها قد اكتسب تغطية إعالمية حملية ودويلة ُمكثفة ،إال أن اتلكتياكت
املستخدمة أو أهدافها املتطورة ال تشري إىل أي يشء غري معروف بتاريخ العنف
اجلهادي واإلرهايب إىل اآلن.
وبالرتكزي ىلع هجماتها ىلع ابلنية اتلحتية لالتصاالت يف نيجرييا ،تستشهد هذه
املقالة حبالة مجاعة طابلان يف أفغانستان إلثبات أن اجلمااعت اجلهادية انلاشئة تميل
إىل نسخ تكتياكت أو اسرتاتيجيات تتبناها اجلمااعت اإلرهابية القديمة يف اتلعامل
مع أي مشلكة أو تلحقيق أهدافها االسرتاتيجية .وسيحاول ابلحث تسليط الضوء ىلع
تكايلف مثل هذه اهلجمات ،وكذلك تقديم توصيات حلماية ابلنية اتلحتية احليوية.
وقبل الرشوع يف تناول هذه القضايا ،من املناسب ابلدء بفهم اجلماعة.

حماولة فهم بوكو حرام

ّ
والكتاب واملعلقني أرجعوا تاريخ نشأة بوكو حرام إىل اعم
معظم وسائل اإلعالم
 .2002ومع ذلك ،فإن مسئويل األمن يف نيجرييا تتبعوا جذورها اتلارخيية احلقيقية إىل
اعم  ،1995عندما أسس أبو بكر لوان مجاعة أهل السنة واجلماعة أو مجاعة الشباب
(منظمة الشباب املسلم) يف مايدوغوري بوالية بورنو .ازدهرت اجلماعة بوصفها حركة
غري عنيفة حىت توىل حممد يوسف قيادتها اعم  .2002ومع مرور الوقت ،حتركت اجلماعة
حتت أسماء خمتلفة؛ مثل حركة طابلان انليجريية ،واملهاجرون ،والطائفة ايلوسفية،
ُ
وبوكو حرام .ومع ذلك ،تفضل اسم مجاعة أهل السنة لدلعوة واجلهاد.
ً
ترى بوكو حرام اتلأثري الغريب ىلع املجتمع اإلساليم ،وخاصة اتلعليم الغريب،
أساس ضعف ادلين .تتجذر أيديولوجيتها يف اجلهادية السلفية ،وتدفعها اتلكفريية.
ىلع سبيل املثال ،تسىع السلفية إىل تطهري اإلسالم من املؤثرات اخلارجية ،والعودة إىل
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ً
ً
ً
واحدا وحمددا
تفسريا
اإلسالم اذلي مارسه السلف الصالح .وتعد السلفية اجلهادية
ُ
للسلفية يعتمد ىلع استخدام العنف إلحداث تغيري جذري( .)1ويعد الفكر اتلكفريي
أحد الروافد الفكرية للسلفية اجلهادية.
ُ ِّ
جوهر اتلكفري هو وصف فعل أو فرد ما بغري اإلساليم( .)2تصنف اتلكفريية مجيع
املسلمني غري امللزتمني ككفار ،وتدعو أتباعها إىل ترك املجتمعات اإلسالمية احلايلة
واالستقرار يف جمتمعات معزولة وحماربة مجيع الكفار من املسلمني غري امللزتمني(.)3
يعتقد أتباع بوكو حرام أن ادلولة انليجريية مليئة بالرذائل االجتماعية ،وذلا فإن
ًّ
أفضل ما يفعله مسلم متدين هو «اهلجرة» من املجتمع ُ
أخالقيا إىل ماكن
المفلس
خال من الفساد السيايس واحلرمان األخاليق(.)4
منعزل وتأسيس جمتمع إساليم مثايل ٍ
ً
ً
ً
كفارا أو فاسقني؛ مما جيعلهم هدفا مرشوع للهجوم من
وباتلايل ،يعد غري األعضاء
اجلماعة ،اليت ترى مهمتها األيديولوجية يه اإلطاحة بادلولة انليجريية العلمانية
وفرض تفسريها اخلاص للرشيعة اإلسالمية يف ابلالد.
اكن حممد يوسف ،قبل وفاته بعد ثورة يويلو  ،2009األمري العام أو زعيم اجلماعة،
ُ
واكن دليه نائبان (نائب األمري العام األول ونائب األمري العام اثلاين) .كما ع ّي
للك والية وقعت حتت إمرتهم ولك منطقة حكومية حملية يعملون بها أمري .ونظموا
ً
أنفسهم وفقا ملهمات خمتلفة؛ مثل اجلنود ورجال الرشطة وغريهم( .)5ويف أعقاب وفاة
((( The European Commission’s Expert Group on Violent Radicalisation, Radicalisation
Processes Leading to Acts of Terrorism (n.p., n.d.): 6.
((( Hassan Mneimneh, “Takfirism”, Critical Threats, www.criticalthreats.org/al-qaeda/
basics/takfirism
((( Syed Saleem Shahzad, “Takfirism: A Messianic Ideology”, translated by Donald
Hounam, Le Monde diplomatique, http://mondediplo.com/2007/07/03takfirism
((( Olajide Olayemi Akanji, “The Politics of Combating Domestic Terrorism in Nigeria”,
in Domestic Terrorism in Africa: Defining, Addressing and Understanding Its Impact
on Human Security, edited by Wafula Okumu and Anneli Botha (Pretoria: Institute for
Security Studies, 2009): 60.
((( Da’wah Coordination Council of Nigeria (DCCN), Boko Haram Tragedy: Frequently
Asked Questions (Minna: DCCN, 2009): 14.
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يوسف أصبح أحد نوابه ،أبو بكر شياكو ،الزعيم الرويح اجلديد للجماعة ،لريث
اهليلك اتلنظييم للجماعة ويعمل ىلع تعديله (شلك  .)1وىف ظل حكمه ،حافظت
بشلك مستقل .ويه
اجلماعة ىلع هيلك غري جامد للقيادة والسيطرة سمح هلا بالعمل
ٍ
بشلك اعم تأخذ توجيهات من
تعمل اآلن يف شلك خاليا ووحدات مرتابطة ،ولكنها
ٍ
قائد واحد .يرتأس أبو بكر شياكو جملس الشورى االستشاري اذلي أجاز اهلجمات
بشلك مزتايد من خالل خمتلف خاليا الطائفة مند ثورة يويلو .)1(2009
املتطورة
ٍ

شلك  :1هيلك تنظييم افرتايض بلوكو حرام حتت قيادة أيب بكر شياكو(.)2
(Y. Alli, “Boko Haram Kingpin, Five Others Arrested”, The Nation (29 September 2011(. )1

(Onuoha, “(Un)Willing to Die: Boko Haram and Suicide Terrorism in Nigeria. )2

22

يف املراحل املبكرة ،اكنت اجلماعة مرتسخة يف واليات بورنو ،ويوب ،واكستينا،
ّ
ً
مزيدا من اتلابعني وأنشأت خاليا تعمل يف مجيع
وبوتيش .وبمرور الوقت ،وظفت
ً
الواليات الشمايلة تقريبًاً ،
جنوبا .وجاء أغلبية جنودهم من الشباب
اغبلا بنية اتلوسع
الساخطني واخلرجيني العاطلني عن العمل .ومن املعروف أن أثرياء انليجرييني
يمدون اجلماعة باملال وأشاكل أخرى من ادلعم.
تُ ِّ
مول بوكو حرام أنشطتها من خالل عدة وسائل؛ منها :دفع مستحقات العضوية،
واتلرباعت من السياسيني واملسئولني احلكوميني ،وادلعم املايل من جممواعت إرهابية
ً
أخرى؛ مثل القاعدة ،واجلرائم ُ
المنظمة وخاصة رسقة ابلنوك .وقد افرتض املحللون
أن اجلماعة قد تتحول إىل أنشطة إجرامية أخرى؛ مثل اخلطف ،واالجتار باألسلحة
الصغرية واخلفيفة ،واملخدرات ،وتقديم احلماية للشباكت اإلجرامية جلمع األموال(.)1

بوكو حرام :تاريخ من العنف

يعود جلوء اجلماعة إىل العنف سعيًا إىل حتقيق هدفها إىل  24ديسمرب  2003عندما
هامجت مراكز للرشطة ومباين اعمة يف بدليت جيام واكناما يف والية يويب .اكنت
اجلماعة معروفة آنذاك يف اإلعالم باسم «طابلان انليجريية» .خالل اعم  ،2004أنشأت
قاعدة باسم «أفغانستان» يف قرية اكناما يف شمال والية يويب .ويف  21سبتمرب  ،2004هجم
أعضاء منها ىلع مركزي رشطة باما وجوورزا يف والية بورنو ،مما نتج عنه مقتل بعض
رجال الرشطة ورسقة أسلحة وذخائر .واستمرت اهلجمات املتقطعة ىلع مواقع أمنية
يف بعض األجزاء من والييت بورنو ويويب إىل يويلو  ،2009عندما نظمت ثورة كبرية
ً
انتقاما ملقتل أفرادها من قِبَل قوات أمن ادلولة .استمر القتال من
مناهضة للحكومة؛
 26إىل  30يويلو  2009يف مخس واليات شمايلة؛ يه :بوتيش ،وبورنو ،واكنو ،واكتسينا،
((( C. N. Okereke and V. E. Omughelli, “Financing Boko Haram: Some Informed
Projections”, African Journal for the Preventing and Combating of the Terrorism 2, no. 1
(2012): 169-179.
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ُ ِّ
ويويب .وانتهت هذه ّ
وسلم
اهلبة عندما ألىق اجليش القبض ىلع قائدها؛ حممد يوسف،
ُ
ُ
إىل الرشطة .قتل يوسف يف حجز الرشطة ،رغم أن مسئويل الرشطة زعموا أنه قتل أثناء
ُ
عدم أعضاء آخرون اعتقلتهم الرشطة.
حماوتله اهلرب .كما أ ِ
منذ ثورة يويلو  ،2009تطورت اجلماعة تلصبح منظمة أكرث حركية وال مركزية،
ُ
وقادرة ىلع تغيري اتلكتياكت وكذلك توسيع أو إاعدة تنظيم اختيار اهلدف .قتل أكرث
من  3000شخص ىلع أيدي بوكو حرام منذ اعم  ،2009خبالف األرضار اليت حلقت
ُ ِّ
باملمتلاكت اخلاصة والعامة .تشك ابلنية اتلحتية اهلامة مثل مرافق االتصاالت
السلكية والال سلكية ً
جزءا من األهداف اتلوسعية هلجمات اجلماعة.

حروب اخلاليا :هجمات إرهابية ىلع مرافق االتصاالت
أظهرت املواجهات األخرية بني قوات أمن ادلولة واملتمردين أو اإلرهابيني يف دول
مثل أفغانستان واهلند والعراق كيف يمكن للبنية اتلحتية لالتصاالت أن تصبح
ً
ً
وأرضا للمعركة يف الرصاع .وقد أطلق املحللون ىلع هذه احلقيقة اسم «حروب
هدفا
ُ ِّ
اخلاليا» .وتوفر جتربة أفغانستان سابقة مثايلة إلبراز اتلجربة انليجريية يف مواجهة
هجوم بوكو حرام ىلع مرافق االتصاالت.
ظهرت اهلواتف املحمولة يف أفغانستان بعد سقوط نظام طابلان يف اعم  .2001ومنذ
ً
تزايدا
ذلك احلني ،أصبحت الوسيلة الرئيسية لالتصال وأحد القطااعت األرسع
واألكرث رحبًا يف أفغانستان؛ حىت إن حركة طابلان اليت جتنبت استخدام اهلواتف
ً
بشلك مزتايد ىلع هذا اجلهاز احلدايث للتواصل،
املحمولة ،وجدت نفسها الحقا معتمدة
ٍ
وتنسيق عملياتها ،ونرش ادلاعية ،وتفعيل العبوات انلاسفة.
يعود اهلجوم ىلع مرافق االتصاالت يف أفغانستان إىل اعم  ،2007عندما بدأت
رضر حمدود) البزتاز األموال من
طابلان يف مهامجة صواري اإلرسال (مما أدى إىل
ٍ
24

ً
ًّ
ً
(اسرتاتيجيا)،
اعتبارا من اعم  ،2008أصبح هدف اهلجوم خمتلفا
رشاكت االتصاالت(.)1
وتكرار الرضر ومداه أشد .يف أول هجوم من هذا انلوع ،دمرت حركة طابلان يف
 1فرباير ً 2008
برجا ىلع طول الطريق الرسيع الرئييس يف مقاطعة زهاري بإقليم قندهار
ملك أريبا ،إحدى رشاكت اهلاتف املحمول األربعة يف أفغانستان.
ويف  25فرباير  ،2008هدد املتحدث باسم طابلان؛ ذبيح اهلل جماهد ،بأن املسلحني
ً
ً
أبراجا أخرى يف أحناء أفغانستان إذا لم توقف الرشاكت إشاراتها يلل ملدة 10
سيفجرون
سااعت .وقال إن طابلان قررت «حتديد مهلة ثالثة أيام جلميع رشاكت اهلاتف املحمول
ً
ً
صباحا؛ ملنع األعداء من احلصول
مساء إىل اثلاثلة
لوقف إشاراتها من الساعة اخلامسة
ُ
ىلع املعلومات االستخبارية من خالل اهلواتف املحمولة»( .)2اكن يعتقد أن عمليات
قطع الرأس واألرس اخلاصة بالقوات اخلاصة اتلابعة للواليات املتحدة وحلف شمال
بشلك كبري ىلع املعلومات االستخبارية املستقاة
األطليس ضد حركة طابلان تعتمد
ٍ
من عمليات اتلفريغ واالعرتاضات اهلاتفية .ومما ال شك فيه أن القوات األمريكية
قتلت أكرث من  50من القيادات العليا والوسيطة حلركة طابلان عن طريق شن اغرات
عسكرية حمددة يف الليل.
لم يلزتم مشغلو االتصاالت يف ابلداية باألمر .ولغاية االنتقام ،بدأت طابلان يف
شن هجمات مدمرة ىلع شبكة صواري اإلرسال .زادت اهلجمات؛ حيث ُد ِّمر ً 30
برجا
ً
تقريبًا يف فرتة ً 20
أبراجا يف هلمند وهريات وجوزجان وقندهار
يوما .وأصاب مسلحون
ولواغر وزابول مملوكة لعدة رشاكت؛ مثل رشكة االتصاالت الال سلكية األفغانية
وأريبا وروشان .حتت ضغط هذه اهلجمات ،بدأت رشاكت االتصاالت الرئيسية يف
إيقاف إشاراتها.
((( Jon Boone, “Taliban Target Mobile Phone Masts to Prevent Tipoffs from Afghan
Civilians”, The Guardian, www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/taliban-targetsmobile-phone-masts?newsfeed=true
(((

Noah Shachtman, “Taliban Threatens Cell Towers”, WIRED, www.wired.com/
dangerroom/2008/02/in-iraq-when-th/
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ىلع الرغم من الضغوط األمريكية ومرسوم أصدره الرئيس حامد كرزاي
يأمر رشاكت اهلواتف املحمولة بتحدي مطالب املتمردين ،قاوم مشغلو االتصاالت
ً
االمتثال الاكمل ،خوفا من املزيد من اهلجمات ىلع املرافق واملاكتب واملوظفني .وجاء
ًّ
ًّ
ورمزيا؛ حيث اكن اهلدف االسرتاتييج
اسرتاتيجيا
استهداف طابلان ألبراج اهلواتف
هو حرمان الواليات املتحدة وحلف شمال األطليس والقوات األفغانية من املعلومات
وبشلك رمزي ،فإنه يدل
االستخبارية اليت تساعد يف القبض ىلع أعضائها أو قتلهم.
ٍ
ىلع قدرة املتمردين ىلع قتال أعدائهم .إن اسرتاتيجية اهلجوم ىلع رشاكت اهلواتف
ً
ً
وتعقيدا .وبفرضها
املحمولة سمحت لطابلان بأن يظهروا أنفسهم بشلك أكرث خبثا
ُ
قطع االتصاالت الليلية ،اكنت طابلان ترسل تذكرة يومية إىل مئات األلوف  -إن لم
يكن املاليني  -من األفغان أنهم ال زالوا يتحكمون يف مستقبلهم(.)1
ً
ً
نفذت بوكو حرام احليلة نفسها يف نيجرييا حني واجهت موقفا مماثل .بدأ انلظام
العاليم لالتصاالت املتنقلة يف نيجرييا يف أغسطس  .2001قبل ذلك ،لم تكن رشكة
ُ ِّ
االتصاالت الوطنية توفر سوى  500.000خط هاتيف يف بدل يبلغ عدد ساكنه حوايل 120
مليون شخص(ً .)2
نظرا تلحرير قطاع االتصاالت إىل جانب نظام تنظييم مناسب،
ٍّ
ً
ً
تطورا ملحوظا يف لك من االستثمارات
ال يزال قطاع االتصاالت يف نيجرييا يشهد

واالشرتااكت يف اهلواتف املحمولة .يف حني بلغ االستثمار املحيل واألجنيب املبارش يف
هذا القطاع  25مليار دوالر يف منتصف اعم  ،2012جتاوزت االشرتااكت يف اهلواتف
املحمولة أكرث من  150مليون مشرتك ،اكنت  113.1مليون منها نشطة يف نهاية ديسمرب

((( Alissa J. Rubin, “Taliban Using Modern Means to Add to Sway”, The New York Times,
www.nytimes.com/2011/10/05/world/asia/taliban-using-modern-means-to-add-to&sway.html?_r=2&ref=technology
((( Ayobami Ojedobe, “Mobile Phone Deception in Nigeria: Deceivers’ Skills, Truth Bias
or Respondents’ Greed?”, American Journal of Human Ecology 1, no. 1 (2012): 1-9.
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 .)1(2012وأثبت القطاع أنه داعم مبارش لالقتصاد انليجريي؛ كونه ييرس االتصال بني
ُ ِّ
ويوفر
القطااعت املختلفة ،ويزيد من الكفاءة واإلنتاجية يف مجيع أحناء االقتصاد،
منصة للقطاع املرصيف انلاشئ.

يُعد انتشار حمطات قاعدة املراسالت األساسية ،اليت يُطلق عليها املحطات
األساسية أو صواري االتصاالت أو األبراج اخللوية ،أحد املزيات املرئية للتطور
الرسيع للقطاع .وتعمل هذه املحطات األساسية ىلع تسهيل االتصال الال سليك
ِّ
ّ
الفعال بني أجهزة املستخدم؛ مثل اهلواتف املحمولة والشباكت .يُوضح توزيع حمطات
القاعدة ابلالغ عددها  20.000عرب نيجرييا أن رشكة أم يت إن تمتلك  7.000منها ،بينما
تمتلك رشكة جلوباكوم  ،5.000ورشكة آيرتيل  ،4.000ورشكة اتصاالت  .2.000ويصل
عدد مشغالت الوصول ُ
المتعدد بتقسيم الرتمزي إىل  2.000سارية(.)2

اكن من ضمن اتلهديدات اتلقليدية لسالمة مرافق االتصاالت؛ مثل املحطات
األساسية واملودلات واكبالت األيلاف ،اتلخريب بهدف رسقة أجزاء ّ
قيَمة ،وأرضار
عرضية بسبب أعمال إنشاء الطرق وصيانتها ،والكوارث الطبيعية؛ مثل الفيضان.
ومع ذلك ،فإن اهلجمات املستهدفة هلذه ابلنية اتلحتية احليوية من ِقبَل أعضاء بوكو
ً
ً
كبريا لتشغيل هذا القطاع.
تهديدا
حرام تشلك اآلن
يف يويلو  ،2011كشف الرئيس جودالك جوناثان عن خطط إدارته حتت إرشاف
مستشار األمن القويم ()NSA؛ جلعل مشغيل االتصاالت يُ َّ
كرسون اخلطوط الطارئة
املجانية للجمهور؛ لترسيع مجع املعلومات االستخبارية حول اجلماعة( .)3ويف  14فرباير

((( D. Oketola, “Telecoms Industry Remains Attractive after $254bn Investment – Report”,
Punch (2013).
((( E. Okonji, “Replacement of Damaged Base Stations to Cost Telcos N16bn”, Thisday
(7 January 2013): 1.
((( S. Iroegbu, “FG to Provide Toll-free Lines to Tackle Boko Haram”, Thisday, www.
thisdaylive.com/articles/fg-to-provide-toll-free-lines-to-tackle-boko-haram/95784/
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 ،2012هدد املتحدث باسم بوكو حرام؛ أبو القعقاع ،بأن املجموعة ستهاجم موفري
خدمات انلظام العاليم للهاتف املحمول وماكتب جلنة االتصاالت يف نيجرييا دلورهم
املزعوم يف اعتقال أعضائهم .كما يقول« :لقد أدركنا أن مشغيل اهلاتف املحمول وجلنة
ً
مصدرا ملساعدة واكالت األمن يف تتبع واعتقال أعضائنا
االتصاالت يف نيجرييا اكنوا
ُّ
اتلنصت ىلع ماكملاتهم وتمكني وكالء األمن من حتديد موقع أعضائنا»(.)1
من قبل
ً
ً
هجوما ُمنسقا ملدة يومني
نفذت الطائفة تهديدها يف سبتمرب  ،2012عندما شنت
ىلع صواري االتصاالت اليت تنتيم إىل عدة رشاكت اتصاالت عرب مخس مدن يف
شمال نيجرييا؛ يه :بوتىش وجومىب ومودجيري واكنو وبوتيسقم .واعرتف بيان أصدره
املتحدث باسم بوكو حرام؛ أبو القعقاع ،باملسئويلة عن قصف مرافق االتصاالت
َ
السلكية والال سلكية ،مدعيًا أنه «أط ِلقت اهلجمات ىلع أعمدة مشغيل االتصاالت
ً
َّ
املتنقلة نتيجة للمساعدة اليت يقدمونها لرجال األمن» .وقد شنت بوكو حرام عددا من
هذه اهلجمات اليت تستهدف يف الغالب حمطات األساس .وتضيف اهلجمات ىلع مرافق
ً
االتصاالت بُ ً
جديدا للتحديات األمنية املسبقة؛ حيث تعرضت حمطات األساس
عدا
بأكملها للتدمري عن طريق العبوات انلاسفة واالنتحاريني وأجهزة حارقة أخرى.
ُ
خالل اعم  ،2012ترضرت حوايل  530حمطة أساس يف نيجرييا ،بينما د ِّم َرت 380
ّ
حمطة؛ بسبب الفيضانات اليت أثرت ىلع عديد من املجتمعات املحلية يف عديد من
ُ
واليات االحتاد ،ود ِّم َرت  150حمطة يف شمال نيجرييا من ِقبَل بوكو حرام( .)2ومثل
مجاعة طابلان يف أفغانستان ،اكن اهلدف االسرتاتييج من هجمات بوكو حرام ىلع
ابلنية اتلحتية لالتصاالت هو منع أحد خطوط اإلمداد االستخباراتية اذلي يمد
املخابرات ونظام األمن يف نيجرييا باملعلومات .ومع ذلك ،عندما يهاجم اإلرهابيون
((( F. S. Iqtidaruddin, “Nigeria’s Boko Haram Threatens to Attack Telecom Firms”,
Business Recorder, www.brecorder.com/world/africa/45736-nigerias-boko-haramthreatens-to-attack-telecom-firms-.html
((( Okonji, “Replacement of Damaged Base Stations”: 1.
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أو املتمردون ابلنية اتلحتية لالتصاالت السلكية والال سلكية احلرجة بنجاح ،فإن
ِّ
ً
ذلك يُول تكايلف يمكن تقييمها من زوايا خمتلفة اعتمادا ىلع طبيعة مثل هذا
املرفق وأهميته لالقتصاد واألمن .نتج عن هجمات بوكو حرام ىلع حمطات األساس
ثالثة أنواع من اتللكفة؛ ويه:

•تكلفة البرشية
ٌ
أرضار مثل الوفاة ،واإلصابات اجلسدية ،والصدمات انلفسية من العواقب
تعد
ٌّ
الواضحة لألعمال اإلرهابية العنيفة .ويف حالة بوكو حرام ،لك من األصول اثلابتة
واملوظفني اتلابعني ملقديم هذه االتصاالت أهداف مرشوعة للهجمات .ذللك ،تؤدي
وفاة أي فرد من أي اعئلة جراء هذه اهلجمات إىل جرح عميق يف روابط القرابة ،وترك
بعض األطفال بدون آباء وأزواج بدون زوجات أو العكس .ومن ثم ،مقابل شخص
تعرض للقتل أو اإلصابة ،هناك كثري ممن جيب عليهم اتلعامل مع اآلثار انلفسية
واجلسدية واالقتصادية يف أعقاب هذه اخلسارة.

•تكلفة اخلدمة
بالطبع تؤدي اهلجمات ىلع ابلنية اتلحتية لالتصاالت إىل انقطاع الشبكة وضعف
تقديم اخلدمات ،اليت تظهر يف شلك زيادة اخنفاض تكلفة املاكملات واتصاالت جبودة
سيئة وعدم وضوح الصوت .وبرصف انلظر عن املاكملات الصوتية ،تتعرض خدمات
َّ
مضمن (جهاز توصيل احلاسبات عرب
ابليانات للضعف دلرجة أن استخدام أجهزة
خطوط اهلاتف ،املودم) تلصفح اإلنرتنت ستكون غري فعالة .يتدفق هذا اتلأثري
الم َّ
ُ
دمر عرب انلظام الوطين بأكمله؛ مثل اخلدمات املرصفية اليت تعتمد عليها املاكملات
الصوتية وخدمات ابليانات اليت يقدمها قطاع االتصاالت.
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•اتللكفة املايلة

ً
تتمثل تكلفة إضافية يف أن ينفق مشغلو الشباكت األموال ُ
املـخصصة أصل
تلوسيع الشبكة وحتسني ابلنية اتلحتية القائمة ىلع استبدال املرافق اتلالفة .مشغلو
االتصاالت يف نيجرييا فقدوا  75مليار نرية نيجريي؛ نتيجة لألرضار بسبب بوكو
حرام والفيضانات يف اعم  .2012وقد وضع حمللو ابلنية اتلحتية لالتصاالت متوسط
تكلفة حمطة القاعدة يف نيجرييا مبلغ  250,000دوالر ( 39.47مليون نرية نيجريي)،
وسوف تتلكف  15.9مليار نرية نيجريي تلحل حمل حمطات األساس اتلالفة.

خالصة
ُ
ظهر اتلحليل السابق أن اجلمااعت اإلرهابية تتبع «منحىن اتلعلم
ي ِ
االستجابة» للتعامل مع منافسني أو مواقف مماثلة .وجاء استهداف ابلنية اتلحتية
ً
متبعا للمسار االسرتاتييج نفسه
لالتصاالت من ِقبل بوكو حرام يف نيجرييا
لطابلان يف أفغانستان .ونتيجة توزيع عدد من مرافق االتصاالت يف مناطق نائية
ُ
مكن بلوكو حرام مهامجتها وتدمريها بكل سهولة .ومع ذلك،
يف نيجرييا ،ي ِ
فإن أهمية هذه املرافق يف قائمة أولويات األهداف ستعتمد باتلأكيد ىلع مدى
تقدير بوكو حرام ملشغيل االتصاالت بأنهم يهددون أمنهم .ذللك ،تطالب األرضار
املستمرة للبنية اتلحتية لالتصاالت نتيجة للهجمات اإلرهابية بآيلة أقوى
للحفاظ ىلع سالمة هذا القطاع اذلي يعد شديد األهمية لالقتصاد واألمن .تلقديم
محاية أفضل للبنية اتلحتية بشلك اعم ومرافق االتصاالت ىلع وجه اخلصوص،
حتتاج احلكومة انليجريية  -باتلعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة  -إىل تبين
اخلطوات اتلايلة:
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أ ) تقييم نقاط ضعف وخماطر ابلنية اتلحتية لالتصاالت ( )TIVRAللقطاع؛
بهدف حتديد مثل هذه املرافق كبنية حتتية هامة وموارد أساسية (.)CI/ KR
ً
ب) تطوير بنية حتتية قوية لالتصاالت خبطة احلماية ()TIPP؛ استنادا إىل انلتائج اليت
توصلت إيلها .TIVRA
ج) تفعيل تدابري متماسكة ووقائية ورسيعة االستجابة ،وإجراءات هجومية من قبل
TIPP؛ حلماية هذه املرافق.
بشلك اكمل يف اسرتاتيجية وطنية واسعة ملاكفحة اإلرهاب.
د ) إدماج هذه املجهودات
ٍ
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3
بوكو حرام واهلوية وحدود ماكفحة اإلرهاب
حسني سولومون؛ جامعة الوالية احلرة جبنوب إفريقيا
لقد اعنت نيجرييا ،إحدى أهم ادلول اإلفريقية ،من تصاعد العنف منذ يويلو
اعم  2009عندما بدأت اجلماعة اإلسالمية الغامضة واملعروفة باسم بوكو حرام محلة
بشلك متواصل نهج ماكفحة اإلرهاب
من العنف واإلرهاب .ولقد اعتمد األاكديميون
ٍ
يف فهم ظاهرة بوكو حرام واملؤسسة األمنية انليجريية اليت تسىع إىل إنهاء اكرثة
العنف يف شمال نيجرييا .ومع ذلك ،فإن الرؤية اخلاصة بماكفحة اإلرهاب املبسطة
والضيقة تتجاهل السياق اتلارييخ اذلي ت ُ َش َّك فيه اهلويات ادلينية ُ
ويعاد تكوينها يف
ابلالد .ويبدو أن هذا الرأي يتجاهل حقيقة دعم اهلويات اإلقليمية والعرقية وادلينية
بلعضها يف كثري من األحيان .كما تتجاهل هذه الرؤية الضيقة األوضاع االجتماعية
واالقتصادية يف نيجرييا ،مما أدى إىل تفاقم االحتالل االقتصادي بني جنوب نيجرييا
ًّ
ًّ
نسبيا.
نسبيا وشمال نيجرييا الفقري
الغين
ومن خالل هذا املقال ،يسىع الاكتب إىل تسليط الضوء ىلع ظاهرة واحدة  -ويه
تفاعل اهلويات ادلينية والعرقية واإلقليمية  -يف تطور مجاعة بوكو حرام.

اهلوية ادلينية
كثري من األحيان ىلع اهلوية ادلينية بلوكو حرام؛ مثل هويتها
يؤكد أكاديميون يف
ٍ
اإلسالموية الوهابية القوية .ويمكن دعم مثل هذا الرأي من خالل أدلة تارخيية

كثرية؛ حيث ترجع السوابق اتلارخيية بلوكو حرام إىل اعم  1802عندما أعلن عثمان
ٍ
وراع للعرق الفوالين ،جهاده تلطهري اإلسالم  -يف أثناء
ابن فودي؛ وهو معلم ديين
تأسيس خالفة سوكوتو اليت ما زالت قائمة إىل يومنا هذا .ويف اآلونة األخرية ،اكنت
انتفاضة امليتاتسني يف اكنو اعم  ،1980ويف اكدونا وبولوموكوتو اعم  ،1982ويف يوال اعم
ُ ِّ
 ،1984ويف والية باوتيش اعم  ،1985تمثل حماولة لفرض أيديولوجية دينية ىلع ادلولة
انليجريية العلمانية بالطريقة نفسها اليت حتاول بوكو حرام إجبار أبوجا ىلع قبول
الرشيعة يف مجيع الواليات الـ  36يف ادلولة انليجريية .بني اعيم  1999وُ ،2008ح ِص
ً
رصاع ًّ
دينيا ،وأبرز هذه الرصااعت اكن العنف املتكرر بني املسلمني واملسيحيني
28
يف جوس يف أعوام  2001و 2002و 2004و.2008
ومع أهمية العامل ادليين يف تفسري ظاهرة بوكو حرام ،فإنين أزعم أن مثل هذا
الرأي مبسط للغاية .فيف انلهاية ،ادليانات ال تنشأ من فراغ تارييخ؛ فيه مرتابطة مع
قضايا مثل العرق والسياسة واالقتصاد واهلجرة والعنف .وحىت نفهم ظاهرة العنف
ادليين املتجددة يف شمال نيجرييا ،حنن حباجة إىل استكشاف السياق اذلي تزدهر فيه
هذه األصويلة اإلسالموية .وكما أوضح هول ببالغة ،فإن «العنف ادليين متأصل يف
حلظات اتلاريخ وبنية اثلقافة».

حالة تعزيز اهلويات وخطوط الصدع
من اخلطأ افرتاض أن ادلين هو خط الصدع الوحيد اذلي يواجه انلظام السيايس
ُ ِّ
انليجريي .فالعوامل الساكنية ادليموغرافية األخرى تشك خطوط الصدع أو تعقيدات
للوضع .فنحن نتحدث عن  160مليون شخص ينقسمون إىل  350جمموعة عرقية يف
نيجرييا تستخدم  400لغة ،وقد ناضلت نيجرييا منذ االستقالل من أجل ادلفاع عن
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اجلنسية انليجريية املشرتكة .وتنقسم أكرب بدل يف إفريقيا؛ من حيث عدد الساكن إىل
 %50من املسلمني و %40مسيحيني و %10يلزتمون باتلقايلد ادلينية املحلية.

ً
ونظرا للرصاع العريق واثلقايف وادليين املتواصل يف نيجرييا ،يُمكن للمرء أن
يستنتج أن مرشوع ادلولة القومية قد تعرث ،وهو اتلحليل اذلي توصل إيله واتس؛
بكلمات أخرى ،ليس بناء األمة بل ربما العكس ،هو
حيث يالحظ أن «ما دلينا،
ٍ
«عدم اتلخيل» (عكس نظرية بنيديكت أندرسون) أو تفكيك شعور حمدد باملجتمع
الوطين» .ويتفق سعيد أدجومويب مع واتس؛ حيث جيادل بأن «أكرث من أي وقت مىض،
أصبح هناك حالة من اتلجرد من اجلنسية ،بينما تنافس اهلويات اإلقليمية ىلع مرشوع
ادلولة القومية ،ويف بعض األحيان تتغلب عليها».
ًّ
أنا حقا ال أؤيد وجهة انلظر ابلدائية اليت تتبىن فكرة حتمية الرصاع بني هذه
اهلويات العرقية .فيمكن للمرء أن يشري إىل عدة أمثلة للسياسات متعددة األعراق
اليت اكن فيها اتلعايش املتناغم ممكنًا .ومع ذلك ،أتفق مع رأي أدجومويب يف أنه يف
احلاالت اليت تتقلص فيها املوارد االجتماعية ،واألزمات االقتصادية املزمنة ،وترتاجع
حالة الرفاه االجتمايع وعواقبه ىلع اتلعاقد ىلع اخلدمات االجتماعية ،وأيديولوجية
السوق من «ادلفاع عن نفسك» ،حتدث انقسامات حادة يف العالقات االجتماعية؛
ً
ًّ
رئيسيا للمنافسة االقتصادية واالجتماعية .ويف هذا
سالحا
حيث تصبح قضية اهلوية
السياق ،تستغل انلخب السياسية اهلويات انلاشئة يف املاكسب السياسية واالقتصادية.
فعىل سبيل املثال ،توجد أدلة ىلع أن انلخبة السياسية يف الشمال استغلت مؤسس
مجاعة بوكو حرام؛ حممد يوسف ،يف اعم  1999كرد فعل لرغبة الساكن يف احلد من
ً
تصاعدات اجلرائم من خالل تطبيق الرشيعة ،ثم ختلوا عنه الحقا .ونتيجة لشعوره
بأن قد تم استخدامه ،رشع يف تأسيس بوكو حرام اعم .2002
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يقول إجيلييب إن اهلويات العرقية والطائفية وادلينية واإلقليمية تتصاعد يف
ً
ُ ِّ
نيجرييا؛ ألنها تقدم مالذا آمنًا ألعداد مزتايدة من انلاس يف دولة متبدلة وغري كفء،
ويف بعض األحيان ،ضارة .إن الكراهية اليت ينظر بها انليجرييون إىل ادلولة ،وباتلايل
اثلقة اليت ينظرون بها إىل الزعماء ادلينيني ،تظهر يف مرشوع «مواقف بيو العاملية».
ًّ
وردا ىلع السؤال حول ما إذا اكن للزعماء ادلينيني دور يف السياسة ،وافق  ،%91واكنت
هذه انلتيجة يه األىلع من بني مجيع ادلول اليت شاركت يف االستطالع.

الطابع اإلقصايئ لدلولة انليجريية
تزداد هذه الكراهية جتاه ادلولة ً
سوءا؛ بسبب طابع اإلقصاء اذلي تتمزي به ادلولة
انليجريية يف فرتة ما بعد االستعمار؛ حيث تهدف إىل إبراز االختالفات وعدم
جتاهلها .فعىل سبيل املثال ،من الواضح أن احلكومات املحلية وحكومات الواليات
ً
استبعادية يف كيفية منحها حقوقا متمزية للبعض .فعىل مستوى احلكومة املحلية ىلع
سبيل املثال ،هناك تميزي واضح بني «الساكن األصليني» اذلين يشرتكون يف اخلصائص
العرقية واثلقافية وادلينية واللغوية نفسها ُ
ويطلق عليهم «املواطنني املحليني»،
و«املهاجرين» اذلين يعدون «غري مواطنني» ،فبغض انلظر عن املدة اليت قضوها يف
ً
مجيعا مواطنون نيجرييون ،فهم يتشاركون خصائص عرقية
املنطقة وحقيقة أنهم
وثقافية ودينية ولغوية خمتلفة عن «الساكن املحليني» .يف الواقع ،حىت قبل ثالث
ً
معيارا للتأهل للمشاركة يف االنتخابات املحلية -
سنوات ،اكن مصطلح «اتلجانس»
بغض انلظر عما إذا كنت قد عشت حياتك بأكملها يف تلك املنطقة .إن عواقب
الطبيعة االستبعادية لسياسة ادلولة انليجريية تظهر بوضوح يف كتابات انليجرييني
عند رشحهم للعنف .وتتمزي هذه الكتابات برتكزيها ىلع ادلين واهلويات العرقية
واإلقليمية .لكن لألسف ،ال توجد تفاصيل عن جنسية نيجريية ُموحدة تتجاوز هذه
االختالفات بفعايلة.
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وىلع الرغم من أن وسائل اإلعالم ّ
صورت الرصاع ىلع أنه قضية رصاع بني
املسلمني واملسيحيني ،فإن هناك بُ ً
ًّ
عرقيا آخر يتم فيه شن الرصاع كحالة تلعزيز
عدا
خطوط الصدع .يف حني أن مجاعة بوكو حرام اإلسالموية قد تستهدف املسيحيني
اذلين يعيشون يف الشمال ،إال أن املفهوم هو أن مجاعة اهلوسا والفوالين بوكو حرام
تستهدف مجاعة اإلغبو العرقية ،مما أدى إىل تصورات اإلغبو بأن هذا «تطهري عريق
ًّ
نظايم» وأنه ينبيغ ىلع «إجيبوس» االنسحاب فقط .وردا ىلع إنذار بوكو حرام بأن
مجيع املسيحيني جيب أن يغادروا الشمال أو يواجهوا املوت ،أعطت جمموعة اإلغبو؛
أوغبونيغوي نديغبو ،مجيع مسليم الشمال اذلين يعيشون يف اجلنوب اإلنذار نفسه.
فيف لوكبانتا ،أخذت مجاعة اهلوسا املسلمة ،اليت اكنت تعيش بني اإلغبو ىلع مدى
عقود ،اتلحذيرات بمحمل اجلد ،ورساعن ما اغدرت املنطقة بالشاحنة .وقد ُم ِن َح هذا
ً
مزيدا من املصداقية من قِبل كورين دوفاك؛ ويه باحثة بارزة يف غرب إفريقيا
اتلصور
مكثف حول ضحايا عنف بوكو حرام،
حبث
ٍ
يف منظمة هيومن رايتس ووتش .فبعد ٍ
ترى دوفاك أن «بوكو حرام تستهدف انلاس وتقتلهم يف شمال نيجرييا ىلع أساس
دينهم وعرقهم».
ّ
يف حني أن العنف املتكرر يف جوس قد ُص َور ىلع أنه عنف مسلم  -مسييح ،فإنه
يف األساس نزاع ىلع األرايض بني املجمواعت العرقية اليت تنتيم ً
أيضا إىل ديانات
خمتلفة .ومن املثري لالهتمام أن ساكن جوس أكرث وعيًا بتعقيد الرصاع أكرث من
ً
وتعليقا ىلع أصول الزناعّ ،
رصح حممد ياكوبو؛ وهو من اهلوسا والفوالين
املحللني.
ً
ومقيم يف جوس ،قائل« :إن مجاعة بريوم يه اليت تسبب املشلكة ،وحتاول استعادة
ً
أراضيها» .وحتدث توما دافو؛ وهو مسييح بريومً ،
أيضا عن أصول الرصاع ،قائل« :إن
اهلوسا تريد إخراجنا ،وىلع الرغم من أن األمر يتعلق باحتالل األرض ،فإنهم يقولون
إنه أمر ديين؛ حىت يتمكنوا من احلصول ىلع اتلعاطف من السعودية ونظام القاعدة.
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فيجب ىلع املسيحيني أن يستعدوا ملواجهة هذا اتلهديد من هذه اجلماعة ومن بوكو
حرام».
ىلع الرغم من اإلحياء ادليين للزناع اذلي عززته بوكو حرام يف جوس ،فإن احلقيقة
يه أن الزناع هو يف املقام األول ىلع األرض بني أشخاص صادف أنهم ينقسمون ىلع
أساس العرق وادلين .وتشري فاندا فيلباب براون وجيمس فورست إىل أن الرصاع يف
شمال نيجرييا ينبع من اهلجرة العرقية للهوسا فوالين إىل أرايض يوروبا .فمن خالل
ذلك ،تُ َ
الحظ «حقيقة أن ايلوروبا هم يف الغالب من املسيحيني ،أما اهلوسا الفوالين
من املسلمني فيه قضية ثانوية .فاملوضوع باألساس أن مجاعة اهلاوسا  -فوالين بوكو
حرام تضخ بادلين يف سيل كبري من االنقسامات حول توزيع الرثوة والسلطة».

خالصة

ً
وفقا لعلماء االجتماع ،حيثنا لك ما سبق ىلع أن نكون حذرين من وصف
ِّ
الرصاع بأنه ديين فقط ىلع أساس تضميناته ادلينية .ىلع انلقيض من ذلك ،يُؤكد ابلعد
قدر من أدوات
اإلرهايب لعمليات بوكو حرام يف جوس ىلع احلجة القائلة بأن أي ٍ
ماكفحة اإلرهاب العسكرية لن حتل اتلوترات ادلينية املتودلة ،بدون جهود أخرى
تهدف إىل معاجلة قضية األرض.
حنو مزتايد أن اتلاريخ والسياق مهمان للغاية.
يدرك خرباء ماكفحة اإلرهاب ىلع ٍ
ّ
ىلع سبيل املثال ،حيث مرشوع راند لدلفاع اجلوي صناع السياسة ىلع تبين منظور
طويل األجل يسىع إىل القضاء ىلع األوضاع اليت تؤدي إىل اإلرهاب أو عنارص
اتلطرف .ويقول أجنيل راباسا؛ كبري حمليل السياسات يف مؤسسة راند« :لن حيدث هذا
إال إذا ارتبطت اإلجراءات األمنية الصارمة بمجموعة أوسع من السياسات املصممة
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تلعزيز االستقرار السيايس واالجتمايع واالقتصادي .وخبالف ذلك ،ستكون هناك
فرصة ضئيلة يف أن تنجح جهود ماكفحة اإلرهاب».
يبدو أن اجلرنال اكرتر هام؛ قائد القيادة اإلفريقية يف الواليات املتحدة ،قد أدرك
ذلك من خالل توظيف اجلنود املقاتلني وضباط االستخبارات ،وكذلك املتخصصني
َُْ
يف املساعدات .وهو ما أُخذ يف االعتبارً ،
علما أنه لم ينظر صانعو السياسات إىل
ِ
حراكت مثل بوكو حرام باعتبارها الظاهرة األعقد ،فال يوجد أمل يف هزيمة اتلمرد
املتكرر يف شمال نيجرييا.
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اهلوامش
ً
عديدا من األزمات نليجرييا؛ ومنها أعمال
 سببت الزنااعت ادلينية والعرقية،1945 منذ اعم1  ثم خالل الفرتة،1959  واالنتفاضات يف تيف اعم،1953  واكنو اعم،1945 الشغب يف جوس اعم
 واملجازر،1962  باإلضافة إىل أعمال العنف يف املنطقة الغربية اعم،1964  إىل اعم1960 من اعم

 جبانب،1970  إىل اعم1967 العرقية داخل اجليش انليجريي اليت سبقت احلرب األهلية من اعم

 وأزمة فايج يف مدينة اكنو اعم،1981  وحرب إييف وموداكييك يف اعم،1980 أزمة مايتاتسني يف اعم

 والزناع،1991  وأزمة رينهارد بونكا يف اعم،1990  والرصاع بني اتليف واجلونكون يف اعم،1982

.2001  والرصاع العريق ادلائم يف جوس منذ اعم،1995  إىل اعم1992 يف زاجنون اكتاف من اعم
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4
قابلية نيجرييا للتأثر باحلرب السيربانية
دينيس ن .بيكن؛ جامعة جورج ميسون بالواليات املتحدة األمريكية
يف أغسطس  ،2012ورد أن بوكو حرام اخرتقت قاعدة بيانات سجالت املوظفني
يف املخابرات انليجريية .أشار الشخص اذلي جنح يف اخرتاق نظام ابليانات الرسية
ًّ
لألفراد إىل أن اخلرق نفذته باسم بوكو حرام ُ
ويعد ردا ىلع ترصفات نيجرييا ضد
اجلماعة( .)1كشف اهلجوم االنتقايم عن األسماء والعناوين وابليانات ابلنكية وأفراد
ُ
األرس اخلاصة باملوظفني احلايلني والسابقني اذلين ع ّيَنوا باملختربات اتلابعة للبالد،
ِّ
لكن اهلجوم يف حد ذاته لم يكن هل قدر كبري من األهمية .ورغم ذلك ،فإنه يُمثل
ً
ًّ
جوهريا يف االسرتاتيجيات اخلاصة جبماعة يشري اسمها إىل موقف ضد الغرب.
حتول
وقت قريب ،اكنت اسرتاتيجية هجوم بوكو حرام ال تتعلق باتلكنولوجيا .ولكن
حىت ٍ
منذ ارتباطها بالقاعدة ،أظهرت بوكو حرام مقاربة مغايرة تلنفيذ هجماتها؛ حيث
أصبحت اآلن أعنف ،وتعكس آثار اتلدريب من قِبل أفراد القاعدة .اكن الفضاء
ّ
السيرباين ً
جزءا من جمموعة أدوات احلرب ىلع اإلرهابيني منذ اعم  1998عندما نفذت
ً
ً
متكررا ملنع اخلدمة( )2واستخدم تنظيم القاعدة اإلنرتنت كوسيلة
هجوما
نمور اتلاميل
اتصال حيوية منذ اعم  ،1996ومنذ حينها يكاد يكون دمج بوكو حرام لإلنرتنت
((( Bashir Adigun, “AP Exclusive: Nigeria Secret Police Details Leaked”, Salon, www.
salon.com/2012/08/30/ap_exclusive_nigeria_secret_police_details_leaked/
((( Dorothy Denning, “Cyberterrorism: Testimony before the Special Oversight Panel on
Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives”, Georgetown
University Department of Computer Science, www.cs.georgetown.edu/~denning/
infosec/cyberterror.html

ً
حمتوما .واألهم من ذلك ،وصول بوكو حرام إىل فرد يستطيع تنفيذ مثل
يف ترسانتها
هذا اهلجوم انلاجح إنما يدل ىلع قدرة قوة عمل ترسانة اإلنرتنت املتاحة ألي جمموعة
أو أمة تريد توظيفها .يثبت تقدم بوكو حرام اتلكتييك أن نيجرييا ومنطقة الساحل
املجاورة هلا مهيأة لالستغالل كمركز للحرب السيربانية.
ً
تشهد احلرب السيربانية ازدهارا .وقد أظهر جناح أنشطة مثل GhostNet

و Stuxnetو Byzantine Hadesو Titan Rainأن الطلب املزتايد عليها لن يقل يف أي
وقت قريبًا .بدأت ادلول القومية يف العمل ىلع مزج احلرب السيربانية ضد هجمات
معارضيها اإللكرتونية يف اسرتاتيجية أمنها القويم( .)1ومع ذلك ،احلقيقة يه أن ادلول
اليت تقوم بهذه اهلجمات ال تريد أن تكون معروفة بأنها يه املنفذ ً
دائما .ومثال
ىلع ذلك ما حدث عندما شن أحد الطالب جبامعة العلوم واتلكنولوجيا اإللكرتونية
ً
ًّ
سيربانيا باستخدام  ،GhostNetوتساءلت عديد من تقارير وسائل
هجوما
الصينية
اإلعالم حول ما إذا اكنت الصني متورطة .وقد نفت الصني معرفتها عن اهلجمات
واالسرتجاع عن املعلومات احلساسة اليت تمت من خالل الـ  103قواعد بيانات أمن
ُ
وطين اليت انتهكت ولم يطالب بها أحد .وحافظ الصينيون ىلع موقفهم العلين من
إنكار املسئويلة عندما اكن هناك تقرير عن تدخالت الرشاكت ىلع وجه اتلحديد
يسىم وحدة جيش اتلحرير الشعيب الصيين  ،61398وهو اتلقرير اذلي تتبع عدة
توغالت يف الواليات املتحدة عن الرشاكت وأنظمة تكنولوجيا املعلومات اآلمنة
احلكومية لوحدة جيش اتلحرير الشعيب الصيين.
ّ
ومثلما فضلت الصني اختاذ موقف معلن من اإلنكار ،قد يتكرر األمر يف بعض
ادلول .ومن الواضح أن االستجابة إىل  GhostNetو Stuxnetأدت إىل عدم اعرتاف
ادلول بأنها متورطة يف اهلجوم .من الواضح أنه مع استمرار ادلول القومية دلمج هذا

((( Elinor Mills, “Report: Countries Prepping for Cyberwar”, CNN, http://articles.
cnn.com/2009-11-17/tech/cnet.cyberwar.internet_1_south-korea-cyberwarfarecyberattack?_s=PM:TECH
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السالح اجلديد ،اكن عليهم استيعاب حساسية الطبيعة ادلبلوماسية هلذه اهلجمات
من خالل إجياد نهج بديل .ولكن علينا أن نعرتف بأن رغبتهم يف هذه اهلجمات لن
تنكمش ،بل سوف تزيد .ماذا يمكن أن يعين هذا؟ إذا أخذنا بوكو حرام كمثال،
فيمكننا اقرتاح مقاربة بديلة تستفيد من الوضع السيايس الفوضوي ،وازدهار فكرة
ِّ
توفري املوظفني اإللكرتونيني املوهوبني داخل نيجرييا والساحل .يُوفر تنفيذ هجمات
إلكرتونية من خالل هذا الطرف اثلالث للمهامجني وصناعة األسلحة السيربانية
القدرة ىلع االستعانة بمصادر خارجية كما يف عملية اتلصنيع(.)1
ُ ِّ
إذا استعنا بتأثري العبوات انلاسفة يف أفغانستان والعراق كمثال ،يُمكن أن تقدم
ٌّ
َ
لك من نيجرييا ومنطقة الساحل موارد تلهديد اهلجمات اليت تستهدف ادلول القومية
ً
رضرا
بهجمات «مرجتلة» ىلع مستوى األجهزة املتفجرة .وقد تسبب هذه اهلجمات
ّ ً
فعال فقط بشلك تراكيم( .)2يُمكن أن تبىق اتلاكيلف منخفضة؛ حيث تعمل القوى
ً
دوالرا .إن ادلولة
العاملة املتاحة بسهولة يف املنطقة بمتوسط دخل سنوي قدره 1180
ُ ِّ
اليت توظف هذه القوى العاملة سيكون هلا قسط كبري من نسبة اتللكفة إىل الفائدة،
وستحقق القوى العاملة نفسها انلجاح يف جماهلا املختار( .)3يف حني أن نائب رئيس
راض أن اهلدف املعلن لطالب علوم الكمبيوتر هو «جين
جامعة والية أوسون غري ٍ
ُ
()4
املال من اجلريمة السيربانية»  ،فالواقع هو أن مرتكيب احلرب السيربانية يمكنهم
استخدام الرتكيبة الساكنية نليجرييا والساحل تلدريب املجندين وتنفيذ اهلجمات
((( Denise Baken and Ioannis Mantzikos, “Cyberspace Improvised Explosive Device and
the Failed State Catapult: The Strategic Symbiotic Relationship Failed State Status
Offers Nation-State Cyberwarfare Arsenals”, in New-Old Salafi/ Al Qaeda Threats:
Presented at the 5th Annual ASMEA Conference: History and the “New” Middle East and
Africa (Washington, DC: Association for the Study of the Middle East and Africa, 2012).
((( املرجع السابق.
((( Shuaib Shuaib, “Nigeria: Cyber Crime, Our Biggest Problem- VC”, All Africa, http://
allafrica.com/stories/201009010416.html
((( Baken and Mantzikos, “Cyberspace Improvised Explosive Device and the Failed State
Catapult”.
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دون اإلفالت من العقاب .تتمتع منطقة الساحل ببيئة اقتصادية مواتية ألنشطة
اجلريمة السيربانية ،والطرق الرسيعة السيربانية املتطورة القابلة لالستغالل ،ومساحة
ً
تركزيا ىلع الترشذم السيايس من فرض قواعد تكنولوجيا االتصاالت
مسئويلها أكرث
املعلوماتية.

أثر اتلكنولوجيا السيربانية

ُ
تعد إفريقيا منطقة متغرية بسبب اتلكنولوجيا السيربانية (شلك  .)1فاملناطق اليت
اكن دليها عدد قليل من املستخدمني قبل  10إىل  12سنة فقط تعاين اآلن من زيادة
استخدام غري اعدي يفوق  .%26شهدت مناطق مثل السودان والصومال معدالت
تغيري قدرها  ٪21.564و ٪62.935ىلع اتلوايل( .)1أما اجلزائر ،فدليها تزايد بنسبة
 ٪26.050خالل الفرتة الزمنية نفسها.

ادلولة

املستخدمون
اعم 2000

املستخدمون
اعم 2012

نسبة اتلغيري

اجلزائر

20.000

5.230.000

%26050.00

بوركينا فاسو

10.000

518.253

%5082.53

الاكمريون

20.000

1.006.494

%4932.47

((( “Africa Internet Usage, Facebook and Population Statistics”, Internet World Stats:
Usage and Population Statistics, http://internetworldstats.com/stats1.htm
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ادلولة

املستخدمون
اعم 2000

املستخدمون
اعم 2012

نسبة اتلغيري

تشاد

1.000

208.537

%20753.70

مرص

450.000

29.809.724

%6524.38

جامبيا

4.000

200.057

%4901.43

كينيا

200.000

12.043.735

%5921.87

يلبيا

10.000

954.275

%9442.75

مايل

18.800

414.985

%2107.37

موريتانيا

5.000

151.163

%2923.26

انليجر

5.000

212.480

%4149.60

نيجرييا

200.000

48.366.179

%24083.09

السنغال

40.000

2.269.681

%5574.20

الصومال

200

126.070

%62935.00

السودان

30.000

6.499.275

%21564.25

تونس

100.000

4.196.564

%4096.56

شلك  :1معدل تغيري مستخديم شبكة اإلنرتنت يف عينة من ادلول اإلفريقية املختارة ،انظر:
“Africa Internet Usage, Facebook and Population Statistics”, Internet World Stats: Usage
and Population Statistics, http://internetworldstats.com/stats1.htm
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ً
املستخدمون اآلن ىلع دراية بفرص لم تكن معروفة سابقا بفضل
ً
ُ ِّ
اإلنرتنت  -فرص تقدم ألوئلك اذلين يتمتعون بروح املبادرة طريقا تلجنب الفقر
َ
اعمل جذب ًّ
قويا كمسار
واجلوع وابلطالة .يعد هذا الطريق؛ اجلريمة السيربانية،
ٍ
ً ُ
جر َي اعم  2008لطالب اثلانوية العليا وجد أن %83
وظييف ،حىت إن استطالع أ ِ
من الطالب اذلين شملهم االستطالع يوافقون أو يوافقون بشدة ىلع أن يستخدم
الطالب بطاقات ائتمان الغري لرشاء ابلضائع ،و %73يوافقون أو يوافقون بشدة ىلع أن
خيدع الطالب املستثمرين مقابل املال ،و ٪70يوافقون أو يوافقون بشدة ىلع أن يرسق
ً
منتجات جديدة .وهناك  ٪48.3يرون أن
أرسارا جتارية أو وثائق حبثية ختص
الطالب
ٍ
الطالب يساعدون اجلمااعت اإلرهابية (جمموعة بن الدن) الستخدام اإلنرتنت يف
تعزيز خططهم( .)1يؤدي هذا القبول للجريمة السيربانية إىل أن يعلن طالب جامعة
علوم الكمبيوتر رغبتهم يف االنضمام إىل صناعة اجلريمة السيربانية عند اتلخرج(.)2
ثم هناك مستخدمو ياهو؛ الشباب اجلامعيون املتعلمون اذلين دخلوا بالفعل يف جمال
ً
اجلريمة السيربانية وجينون أموال أكرث مما حصل عليه أويلاء أمورهم( .)3أدى وجود
قوة اعملة شابة وقادمة متأصلة يف اجلريمة السيربانية إىل أن يكون دلى مرتكيب
ًّ
نفسيا ملجال العمل .وباإلضافة إىل
احلرب السيربانية مرتزقة حمتملون وجمهزون
ُ
طبيعة قوة العمل هذه ومنظومة قيمها املالئمة ،يمكن ملرتكيب اجلرائم السيربانية
االستفادة من سمات املالذ اآلمن؛ من حيث :ادلولة القومية مع تشويش سيايس
اكف ،وابليئة االقتصادية املواتية ألنشطة اجلريمة السيربانية ،وابلنية اتلحتية احلديثة
ٍ
()4
لالتصاالت السلكية والال سلكية ابلرصية ،واستغالل إماكنات سيربانية متطورة .
((( Olugbenga Adedayo Ige, Secondary School Students’ Perceptions of Incidences of
Internet Crimes among School-Age Children in Oyo and Ondo States, Nigeria (PhD
diss., University of Ibadan, 2008).
((( Shuaib, “Nigeria: Cyber Crime, Our Biggest Problem- VC”.
((( Baken and Mantzikos, “Cyberspace Improvised Explosive Device and the Failed State
Catapult”.
((( املرجع السابق.
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ادلولة القومية مع التشتيت السيايس الاكيف

ً
ً
عديدا من اتلأثريات اثلقافية ،خاصة من
تمتلك نيجرييا وجريانها يف الساحل
وجهة نظر قبلية .باإلضافة إىل ذلك ،فهناك كثري من املوارد الطبيعية املتاحة اليت
تستخدمها ادلولة للمساهمة يف انلاتج القويم اإلمجايل للبالد .ولكن يف حني أن
ًّ
إجيابيا ،فنجد أنهم يتأثرون بشدة من الفساد واتلجاهل املبارش
هذا جيب أن يكون
اذلي أظهره قادة احلكومة .وقد نتج عن ذلك زيادة ابلطالة ،وحد أدىن لالستثمار
األجنيب ،ويدير السوق السوداء الظل االقتصادي مع غسل األموال واالحتيال ىلع
كبري يف عديد من ادلول يف
بشلك
ابلنوك ورسقة اهلوية املتفشية .تسهم هذه العوامل
ٍ
ٍ
املنطقة اليت حتتل مرتبة اعيلة ىلع مؤرش ادلول اهلشة ،من منظور شامل ،ويعكس
جمموع اخنفاض اقتصادي مرتفع(.)1

((( ملؤرش ادلول اهلشة عدة معايري؛ منها اتلدهور االقتصادي .أىلع درجة لدلول يف أي معيار يه .10
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ادلولة

ترتيب اعم 2012
إمجايل مؤرش ادلول
يف مؤرش ادلول
اهلشة
اهلشة

إمجايل الرتاجع
االقتصادي
7.7

بوركينافاسو

41

87.4

تشاد

4

108

8.3

جامبيا

63

80.6

7.4

مايل

79

77.9

7.5

انليجر

18

96.6

8.6

نيجرييا

14

101.1

7.5

السنغال

71

79.3

6.9

ً
شلك  :2ترتيب مؤرش ادلول اهلشة اعم  2012وفقا ملؤرش الرتاجع االقتصادي(.)1

ابليئة االقتصادية املواتية ألنشطة اجلريمة السيربانية

ً
أصبحت منطقة الساحل مالذا للقاعدة يف بالد املغرب اإلساليم .تعمل األنشطة
غري القانونية يف املنطقة كما لو اكنت احلدود السياسية غري موجودة .تهاجم اجلمااعت
اإلرهابية واجلريمة املنظمة وتمارس عملها اتلجاري حبرية ،وتستغل الضوابط الضعيفة
بشلك حمدود .وتشمل هذه األنشطة اتلجارية االجتار باملخدرات
اليت تطبق فقط
ٍ
((( “The Failed States Index 2012 Interactive Grid”, The Fund for Peace, www.fundforpeace.
org/global/?q=fsi-grid2012
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والزتوير ،واالختطاف ،واالبزتاز ،وتزوير الوثائق ،والرسقة ،وتهريب املهاجرين(.)1
ال توجد موارد اقتصادية حقيقية ،ويمنع ابزتاز املال والفساد أي تطبيق للقانون يمكن
أن حيدث .تعد حالة ادلولة اهلشة اقتصاديًّا يف املنطقة لكها قابلة ملزيد من الفساد/
أو السلوك غري القانوين .فالطالب اذلين يشاركون بالفعل يف أنشطة اجلريمة السيربانية
يتباهون بتحكمهم يف مسئويل إنفاذ القانون اذلين يمكنهم أو ينبيغ هلم أن حيدوا
من أنشطتهم( .)2وخالل املقابالت مع مستخديم ايلاهو ،اكن املجرمون السيربانيون
واثقني من سيطرتهم ىلع املسئولني املحليني ،وحتدثوا عن رشاوى؛ يلتأكدوا من عدم
اتلدخل من جانب املوظفني امللكفني بإنفاذ القانون(.)3

ابلنية اتلحتية احلديثة للمعلومات من األيلاف ابلرصية
يف اعم  ،2000اكن هناك  4.5مليون شخص فقط من مليار شخص يف إفريقيا
ً
يستخدمون اإلنرتنت ،أي أكرث قليل من  .٪0.44ومع ذلك ،ومع اجلمع بني القارة
ً
فرصا للمستثمرين ،أصبح
ومواردها وقواها العاملة املحتملة لعام  2050تلخلق
ً ٍّ
واضحا للك من هؤالء املستثمرين وادلول اإلفريقية حتمية تطوير الطريق الرسيع
للمعلومات يف القارة .بدأ اتلطوير اعم  ،2003مع اقرتاح اكبل األيلاف الضوئية نلظام
رشق إفريقيا .واكنت اتلحسينات األخرى يه نظام الاكبل ابلحري لأليلاف ابلرصية
لعام  ،2009ونظام الاكبالت يف غرب إفريقيا لعام  ،2010ومرشوع «االتصال» لعام .2014
تضم القارة اآلن أكرث من  ٪15من مستخديم اإلنرتنت ،مع بعض ادلول الفردية ذات
االستخدام األىلع( .)4تشمل دول ابلنك ادلويل اليت اعرتفت بهذه احلاجة واستثمرت
((( Baken and Mantzikos, “Cyberspace Improvised Explosive Device and the Failed State
Catapult”.
((( Adebusuyi Adeniran, “The Internet and Emergence of Yahooboys Sub-Culture in Nigeria”,
International Journal of Cyber Criminology 2, no. 2 (December 2008): 368–381.
((( املرجع السابق.
((( “Africa Internet Usage, Facebook and Population Statistics”.
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يف اتلطوير الربازيل وروسيا واهلند والصني (دول الربيك) .انضمت جنوب إفريقيا إىل
هذه اجلهود عندما أصبحت ً
جزءا من جمموعة بريك اعم  .2010ومع هذه اتلطورات
احلديثة ،تتمتع دول مثل موزمبيق وتزنانيا وكينيا والصومال والسودان باالتصال عرب
ُ
تكنولوجيا اهلاتف املحمول إىل أي ماكن يف العالم تقريبًا .تعد القارة اآلن وجهة
جذابة لالستثمار األجنيبُ ،
ويمكن لساكن أي دولة تقريبًا الوصول إىل تكنولوجيا
اهلاتف املحمول ،يلتغري مفهوم «إفريقيا انلائية» وعدد الساكن املهمشني .لكن هذه
الروابط القارية املحتملة اليت تعزز االقتصاد تعمل ً
أيضا كأداة ملجريم اإلنرتنت
تلعزيز مهاراتهم الريادية.

هجمات احلرب السيربانية
ُ

نفذت هجمات  Stuxnetو GhostNetوكذلك  Flameبشلك خيف .وظلت Flame

تعمل ملدة اعمني تقريبًا قبل اكتشافها ،ولم تعرتف الواليات املتحدة يف ابلداية
بدورها .واكن رد الفعل ادلويل السليب ىلع  Flameو GhostNetاكفيًا أن تدرك ادلول
القومية أن اتلوازن بني االسرتاتيجية العسكرية وادلبلوماسية ادلويلة ايلوم يتطلب
ً
توظيفا أكرث رصانة هلذا السالح اجلديد ،ىلع أال يهدد العالقات ادلبلوماسية احلايلة
أو يزعج الرشاكء اتلقليديني .أدركت ادلول اليت خارت قواها بعد لك هذه اهلجمات
موات إذا لم تبدأ يف إدراج اسرتاتيجية العمليات اهلجومية
أنها ستكون يف وضع غري
ٍ
ُ
وادلفاعية السيربانية يف خطة دفاعها الوطين .يف الوقت اذلي نسب فيه هجوم Flame
ُ َّ
ً
إىل الواليات املتحدة مبارشة ،فإن هجوم  GhostNetلم يدد بشلك نهايئ ىلع أنه
ِّ
صيين املنشأ .اكن ابلاحث الشاب اذلي ُحدد بأنه مرتكب جريمة  GhostNetمن
املتسللني املعروفني ،ولم يعرتف قط بتورط أي شخص أو كيان آخر.
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ماذا حيدث لو استخدمت ادلولة القومية هذا اتلكتيك وهذا انلوع من القوى
ً
العاملة يف هجوم املستقبل؟ بعبارة أخرى ،إذا استخدمت دولة قومية كيانا ثاثلًا
غري راغب يف توريط ادلولة القومية ،فهل يمكن هلذه ادلولة أن تنجح يف تنفيذ
مثل هذا اهلجوم اإللكرتوين وال ترض ملواجهة غضب رشاكئها ادلويلني؟ يقرتح رافال
روهوزنسيك؛ أحد حمقيق  GhostNetوأحد مؤسيس مراقبة حرب املعلومات ،أن هذه
ً
ًّ
مستقبليا .ويستشهد روهوزنسيك
توجها
االستعانة بمصادر خارجية يمكن أن تصبح
بالعوامل اليت يمكن أن تسهم يف هذا االجتاه :حتتاج األمم إىل بديل يوفر إخفاء
اهلوية وحيافظ ىلع األرصدة ادلبلوماسية احلايلة ويستخدم موارد خارج نطاق الوالية
ً
القضائية للبالد .وفقا تلقييم لكية هارفارد للصحة العامة اعم  ،2011من املتوقع أن
تسهم إفريقيا بنسبة  ٪49من انلمو الساكين العاليم يف اعم  .2050يرص روهوزنسيك
ىلع أن القوى العاملة لعام  2050سوف تكون دليها جمموعة ساكنية مواتية للجريمة
السيربانية :شباب موهوبون من دولة نامية دليهم نظام قيِّم يدعم املشاركة أو
اتلحريض ىلع ارتكاب جرائم اإلنرتنت .إذا اكن روهوزنسيك ىلع حق ،فعلينا أن
ندرك أن ادلول انلامية اليت ال تملك قواعد قوية تلكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ولوائح إنفاذ القوانني ،وادلول اليت تعاين من اضطرابات مدنية أو تفتقر إىل اخلدمات
يمكن أن تعمل كمواقع طرف ثالث ومصدر للجناة.

يُمكن ملصدر اجلناة أن يبدأ بسهولة مع طالب اجلامعة اذلين أعلنوا عن
رغبتهم يف العمل يف اجلريمة السيربانية .هذه العوامل جمتمعة جتعل إفريقيا جاذبة
ً
ألي مستثمر تقريبًا ،خاصة من يريد العالم الغامض للجريمة السيربانية .لقرصنة
املستثمرين ،فإن املوارد املحدودة الالزمة إلثبات الوجود يه اعمل جذب .يوجد
بالفعل قوة اعملة يف جمال جرائم اإلنرتنت ،وإنفاذ خمفض لقواعد ولوائح تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ،وتاريخ بالربامج الضارة ،وبيئة اقتصادية جتعل اإلماكنيات
جذابة للغاية .وكمرشوع جتاري ،هناك قليل من السلبيات(.)1

أي اجلرائم اإللكرتونية؟
يشمل االستخدام اإلجرايم للطريق اإللكرتوين للمعلومات يف املنطقة عمليات
االحتيال بالربيد اإللكرتوين ،ورسائل االحتيال اليت ترتاوح بني رشاء العقارات،
ورصف األموال من الوصايا ،وبيع انلفط اخلام بأسعار أقل من أسعار السوق .حيدث
ً
االتصال اعدة من خالل رسالة إلكرتونية عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتوين أو
اهلاتف اخللوي .اتلحقق أمر صعب للغاية حىت يدفع الضحايا الرسوم يف نهاية املطاف
دون وجود أدلة إلثبات صحة اداعء املرتكب .يف حني أن هذه األنواع من اجلرائم
ُ َ َ
واسع يف دول مثل نيجرييا ،إال أن اجلرائم نفسها ليس
نطاق
السيربانية ترتكب ىلع
ٍ
ٍ
هلا فئة مستهدفة بعينها .يرشع اجلناة يف عدة عمليات احتيال يف لك مرة؛ حبيث
ُ
يستفيد اجلاين ًّ
مايلا من بعض احليل يف املتوسط ،إن لم يكن لكها .ال تعد ضحية
واحدة فريسة أساسية.
ً
ونظرا للظروف املثايلة اليت توفرها املنطقة هلجمات احلرب اإللكرتونية ىلع

أطراف ثاثلة ،جيب اإلجابة عن عديد من األسئلة ليك يدرك اسرتاتيجيو األمن
ٍ
الوطين اتلهديد اذلي يمكن أن يواجهوه :هل سيبدأ مرتكبو اجلرائم يف املنطقة
كيان آخر؟ هل هم ىلع
انليجريية أو منطقة الساحل عمليات االحتيال املتقنة هذه يف
ٍ
ً
استعداد تلوسيع جمموعة مهاراتهم واتلقدم إىل استهداف كيانات حمددة؟ وأخريا ،إذا

((( Hao Li, “World Population to Top 9 Billion by 2050, 49% Growth from Africa”,
International Business Times, www.ibtimes.com/world-population-top-9-billion2050-49-growth-africa-820105
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اكنوا راغبني يف إنشاء كيانات حمددة اهلدف ،فهل سيقومون بتنفيذ هجوم ىلع ابلنية
اتلحتية؟ إذا رشعوا يف اجلريمة ،فهل هناك حد نلوع اجلرائم اليت سيطلقونها؟
هناك بالفعل إدراك أو قبول للطالب اذلين يرسقون األرسار اتلجارية أو الوثائق
مؤرشا ،فقد يكون ً
ً
جيدا.
ابلحثية أو اتفاقيات املوردين .إذا اكن هجوم بوكو حرام
جيعل الوصول شبه اتلقرييب إىل تكنولوجيا اتصاالت املعلومات اعيلة اجلودة ،جنباً
إىل جنب مع الكمبيوتر املكتيب الصغري للشباب يف اعم  ،2050من احلكمة لدلول
ُ
املستهدفة املحتملة إدراك اتلهديد اذلي يمكن أن تمثله هذه املنطقة هلم .جيب
أن يقبلوا حقيقة الفرصة اليت توفرها هذه الصناعة اجلديدة ملنطقة الساحل فالقوة
العاملة مقيدة بفرص العمل ،والقدرة ىلع كسب عيش أىلع بكثري من ادلخل
ًّ
ً
أمريكيا ،جتعل جاذبية الساحل بمثابة مالذ
دوالرا
السنوي احلايل ابلالغ 1180
ً
خاريج للحرب السيربانية ال يمكن مقاومته تقريبا(.)1

خالصة
إن منطقة الساحل يه بالفعل موطن لعديد من األنشطة غري املرشوعة ،وإضافة
احلرب السيربانية ىلع تلك القائمة ليس بيشء بعيد .يمكن لدلول القومية أن تستفيد
من توسيع ذخرية األسلحة ،ويمكن لإلرهابيني إدراجها يف ترسانتها ضد الغرب،
وكالهما سيحققان أهدافهما بدون تعديالت كبرية ىلع ابلنية اتلحتية .يمكن هلذا
أن يعيد تعريف اجلريمة السيربانية إذا ما وفقت ادلولة القومية واجلهات الفاعلة
اإلرهابية بني نظام قيمها من خالل دمج هذه املقاربة تلوسيع ترسانتها احلربية.
يدرك مرتكبو هذه اجلرائم (سواء أكانوا دولة قومية أم فاعلني إرهابيني)
أن ضحاياهم يف اعلم ايلوم ال يملكون خيار «عدم وجود شبكة ىلع اإلنرتنت».
((( UNICEF Nigeria, https://www.unicef.org/nigeria/?p=printme
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ويمكنهم باتلايل إحلاق الرضر وحتديد اهلجمات وتنفيذها دون تكلفة كبرية.
وذللك جيب ىلع ضحاياهم املحتملني تعلم كيفية مواجهة هذا اهلجوم يف حني
اتلقليل من اتلأثري السليب ىلع االقتصادات اهلشة بالفعل يف منطقة الساحل ،وكذلك
ىلع نيجرييا.
جيب ىلع ادلول يف املنطقة نفسها أن تأخذ هذا يف عني االعتبار عند تطوير نهج
إنفاذ القانون تلطبيق تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .لك دولة دليها
ً
كثريا من
بالفعل اقتصادات الظل نتيجة للجريمة غري املرشوعة ،وهذا االقتصاد يمد
مواطنيها باملسكن وامللبس والغذاء .يتعني ىلع حكومات املنطقة تشكيل ائتالف
مع ابلدلان املستثمرة وحتديد ابلدائل هلؤالء املرتزقة الفاشلني املحتملني وأدوات
هجومهم القوية املستخدمة يف احلرب السيربانية .لقد قللنا من شأن بوكو حرام يف
املايض؛ ذلا جيب أال نقلل من شأن اهلجوم اإللكرتوين اذلي قد يمثله بوكو حرام.

56

5
اتلكوين انلفيس ملحمد يوسف
أبيب سالم؛ جامعة سوراي باململكة املتحدة
ىلع الرغم من وجود كتابات كثرية عن حركة بوكو حرام وأنشطتها اتلمردية،
فإنه لم يكن هناك كثري من اتلقارير الشاملة عن األستاذ حممد يوسف؛ مؤسس
اجلماعة وزعيمها السابق .ودل حممد يوسف يف  29يناير  ،1970وهو من أبناء قرية
جريجري ،جالسكو ،والية يويب يف نيجرييا .اكن دلى حممد يوسف أربع زوجات واثنا
ً
عرش طفل .وىلع الرغم من مهاراته اخلطابية وجاذبيته ،فإنه قد ترك املدرسة اثلانوية.
ً
شائعا بني مسليم
ويلعوض ذلك ،وإىل جانب احلماس للتعليم ادليين اذلي يبدو
شمال نيجرييا ،تلىق حممد يوسف اتلعليم القرآين يف تشاد ومجهورية انليجر .ويشري
املحللون إىل أنه قد تشبع بأيديولوجية اتلطرف من خالل تعلمه القرآن يف هاتني
ًّ
علميا ،فإن
ادلوتلني املجاورتني( .)1يف حني أن هذا اتلأكيد ال يمكن اتلحقق منه
ِّ
اتلفسري اذلي يُوضح حقيقة مشاركة حممد يوسف يف األنشطة ادلينية يمكن إرجاعه
إىل أوائل التسعينيات ،عندما انضم إىل احلركة اإلسالمية يف نيجرييا برئاسة املرحوم
إبراهيم الزكزيك ،اذلي ينتيم إىل الشيعة .وعندما عرف حممد يوسف بقيادة الشيعة
هلذه احلركة ،انفصل عنها وانضم إىل مجاعة جتديد اإلسالم يف والية بورنو .ومع عدم
ُ
رضاه عن عقائد وآداب هذه اجلماعة ،انضم حممد يوسف إىل منظمة أخرى تدىع أهل
السنة واجلماعة أو مجاعة الشباب.
((( Freedom Onuoha, “The Islamist Challenge: Nigeria’s Boko Haram Crisis Explained”,
African Security Review 19, no. 2 (June 2010): 54-67.

وبانلظر إىل نفوذ حممد يوسف املتنايم وسمعته داخل هذه املنظمة اجلديدة ،فقد
برز كزعيم جلماعة أهل السنة واجلماعة ،مما أدى إىل عزل أعضاء الطائفة الكبار.
وقد حدث ذلك عندما ذهب أمري اجلماعة؛ ماالم أبو بكر الوان ،إىل جامعة املدينة
يكتف حممد يوسف بالقيادة أكرث بل
املنورة يف اعم  2002الستكمال دراسته .لم
ِ
أرسع يف تغيري عقيدة اجلماعة وإضافة املبادئ اليت تدين اتلعليم واحلضارة الغربيني،
واعتبارهما ًّ
رشا جيب أن ِّ
حيرمه لك مسلم .ومن خالل هذا املنظور ،أصبحت املجموعة
حتظى بشعبية حتت اسم «بوكو حرام» ،وقد تغري اسم أهل السنة ومجاعة اهلجرة إىل
مجاعة أهل السنة لدلعوة واجلهاد.
يُشتق اسم «بوكو حرام» من مزيج من اللكمة من أصل هوسا «بوكو» وتعين «الكتاب»،

ًّ
حرفيا يعين اسم اجلماعة
واللكمة العربية «حرام» اليت تشري إىل يشء مقدس أو خاطئ.
«الكتاب املقدس» ،لكن معناها السيايق هو أن اتلعليم واحلضارة الغربية كالهما
كبري من توقيت
بشلك
خاطئ وفاسق وذللك جيب منعهما .وقد استفاد حممد يوسف
ٍ
ٍ
هذه الرسالة ،اليت تزامنت مع االستياء العام انلاجم عن الفقر الشديد وغري املعروف
أسبابه ،وهكذا جنح يف إغراء عديد من الشباب اهلش ممن يميلون ًّ
دينيا إىل اعتماد
فكرة «املدينة الفاضلة» الواعدة ببدائل أفضل ملأساتهم .حىت اغتياهل املزعوم من قِبل
الرشطة انليجريية يف أعقاب أحداث الشغب يف يويلو  ،2009قاد يوسف جمموعة كبرية
مع أعضاء جدد من الواليات املجاورة؛ مثل يويب واكتسينا واكدونا وبوتيش وأداماوا
وغوميب واكنو.
ِّ
يُقدم هذا الفصل ملحة عن نفسية حممد يوسف؛ تلوفري نظرة شاملة عن سلطاته
ّ
والسمات األيديولوجية وانلفسية اليت ربما تكون قد أثرت ىلع أيديولوجيته املتطرفة.
يفرتض الفصل أن مشاركة حممد يوسف يف اتلطرف ادليين العنيف يُمكن أن تكون
نتيجة خلل نفيس يف شخصيته (تعصب أيديولويج ،أو تزمت أخاليق ،أو انتقام ،أو
حرمان نسيب ،أو أنانية ،أو تفكري مضلل) .تطالب هذه الورقة باتلعريف بمهارات
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املجرمني يف نظام العدالة اجلنائية انليجريي؛ من أجل احلد من هؤالء األفراد اذلين
ً
تهديدا ًّ
أمنيا.
يتمتعون بصفات مشابهة من أن يشلكوا
من السمات املمزية والغريبة لعنارص اتلطرف  -اليت ربما اكن حممد يوسف
يمتلكها ً
أيضا  -اتلعصب األيديولويج ،ويشري إىل نظام معتقدات يرفض التسامح مع
ممارسات ومبادئ األفراد أو املجمواعت األخرى .ويشمل اتلعصب واإلحساس باملرارة
والعداء جتاه املختلفني مع أنظمة املعتقدات الشخصية .ويمكن أن يكون اتلعصب
ً
موجودا ً
أيضا داخل نفوس األفراد اذلين ينتمون إىل ادلين نفسه ،ولكنهم
األيديولويج
يتبعون مبادئ أيديولوجية خمتلفة .باإلضافة إىل الزتام حممد يوسف الصارم باملبادئ
األصويلة لإلسالم اليت تكره احلداثة الغربية ،فقد ظهرت بعض عنارص اتلعصب
األيديولويج من خالل انتقاهل من منظمة إسالمية إىل أخرى ،واكن ذلك قبل استقراره
ً
ىلع مجاعة أهل السنة لدلعوة واجلهاد ،والحقا مجاعة بوكو حرام .ومن املوضواعت
ذات األهمية ،حقيقة أنه ترك احلركة اإلسالمية يف نيجرييا لالنضمام إىل مجاعة
جتديد اإلسالم؛ وذلك ألن إبراهيم الزكزيك اكن الزعيم السابق هلذه اجلماعة .ويف حني
أنه يتشارك املسلمون من السنة والشيعة يف معتقدات ومذاهب إسالمية أساسية،
فإن االختالفات بني هاتني املجموعتني الرئيسيتني يف اإلسالم تنبع من آداب دينية
ّ
معينة .وباتلبعية ،فإن حممد يوسف ربما اكن أحد السنة اذلين ال جيب أن تهدد مبادئ
طائفته ىلع حساب العقائد الشيعية .ويف ضوء هذا اتلوضيح وتلعزيز عنارص اتلعصب
األيديولويج ملحمد يوسف ،تشري تقارير أخرى إىل أنه درس ذات مرة دلى ادلاعية
ُ
املؤثر الشيخ جعفر حممد ،اذلي قتل بالرصاص اعم  2007بينما اكن يؤم صالة الفجر.
وقبل وفاة الشيخ جعفر ،اكن يُعتقد أن حممد يوسف قد تشاجر معه حول مسائل
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ُ
فقهية( ،)1وهو ما يفرس حقيقة اتللميح بأن الشيخ قد قتل ىلع يد عنارص يُشتبه يف أنهم
قد يكونون من رجال حممد يوسف.
ً
ثانيًا واستكمال ملا سبق ،هو اعتقاد يوسف الراسخ أن أسلوب حياة املسلمني قد
رسقته واستغلته بشلك منهيج القيم الغربية املشينة .يرى حممد يوسف ومجاعته أنه من
املآيس للمسلمني الصادقني أن يكونوا يف إطار انلظام اذلي أنشأته «احلضارة الغربية
ً
العلمانية» ،اليت يرونها «الطاغوت» .ومن خالل هذا املنظور ،انسحبت اجلماعة أحيانا
إىل الصحراء يف اعم 2003؛ تلأسيس جمتمع انفصايل يُدار بمبادئ إسالمية متشددة.
ً
كمالً ،
بعيدا عن املؤسسة العلمانية الفاسدة .هذا،
واكن هدفهم هو خلق جمتمع أكرث
ّ
ً
ً
وفقا هلم ،يمكن أن جيعلهم حمصنني تماما مما يرونه ثمرة «الرش الغريب» وهذا يمكنهم
ً
فعال من تكريس أنفسهم حلياة الصالة ودراسة القرآن .ونتيجة ذللك ،اختار
بشلك ٍ
ٍ
حممد يوسف ومجاعته بعض املسميات السلبية؛ مثل «الكفار» أو «الفاسقني» لشيطنة
أي شخص ال يتبىن قضيتهم.
وهناك سمة بارزة أخرى اكنت شائعة بني عنارص اتلطرف املعارصة (بما يف ذلك
حممد يوسف نفسه) ويه املرارة واالنتقام اذلي استلزمه ما وصفوه بـ «باملصالح الغريبة
الرشيرة» يف ابلدلان اإلسالمية .فيف أعقاب الغزو األمريكي للعراق وأفغانستان اعم
 ،2001ظهر عديد من الزعماء ادلينيني املتشددين واملتطرفني يف كثري من املناطق
اإلسالمية ،بما يف ذلك شمال نيجرييا (اليت تقطنها أغلبية مسلمة ،وحيث عمل حممد
يوسف ومجاعته) .وبدأ هؤالء الزعماء ادلينيون املتشددون يف العمل ىلع تطريف
الشباب ذوي امليول ادلينية املتشددة وإقناعهم أن األمريكيني ،بل والغرب كلك،
يعملون ىلع أجندة اعملية ملعاداة اإلسالم واملسلمني .وقد تعززت رساتلهم من خالل
((( Sehu Sanni, “Boko Haram: History, Ideas and Revolt (1)”, Nigerian Guardian
Newspaper Report (July 2011); Hakeem Onapajo and Ufo Okeke Uzodike, “Boko
Haram Terrorism in Nigeria: Man, the State, and the International System”, African
Security Review 21, no. 3 (2012): 24-39.
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بث صور وشائعات عن سوء معاملة السجناء يف مرافق االحتجاز اليت تديرها القوات
األمريكية والربيطانية (ال سيما اإلغراق باملياه ،واتلعذيب اجلسدي ،والضغط
انلفيس ىلع املشتبه بهم)؛ ودورات العنف املزمنة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني،
واالعتقاد أن الواليات املتحدة والغرب يفضالن إرسائيل بشلك غري اعدل؛ وبث
صور لوقوع ضحايا مدنيني وأرضار جانبية أخرى حدثت أثناء العمليات العسكرية
ًّ
يف ابلدلان اإلسالمية .وردا ىلع هذا الوضع ،ظهرت جممواعت من الزعماء ادلينيني
املتطرفني ،بما فيهم حممد يوسف ،اذلين ركزوا وعظهم ىلع احلاجة إىل مسلم متدين
َّ
ًّ
يتخل ً
ً
أبدا عن فكرة
دفاع مضادا ضد الغرب العدواين املتعصب اذلي لم
يلخلق
احلروب الصليبية وغزو األرايض اإلسالمية.
إن احلرمان النسيب اذلي استلزمه االنهيار الظاهر هليلك ادلولة؛ بسبب عدم قدرة
احلكومة ىلع إدارة الفساد ،واتلمادي يف عدم املساواة بني األغنياء والفقراء ،واالنتهاك
اجلسيم حلقوق اإلنسان ،واتلعليم اذلي يتعذر الوصول إيله ،لك ذلك يمكن أن يسهل
اتلطرف( .)1وبسبب عدم الكفاءة واملمارسات الفاسدة ،فشلت القيادة السياسية
يف نيجرييا يف استغالل املوارد الطبيعية املمنوحة (انلفط اخلام) ملعاجلة املشكالت
االجتماعية العديدة اليت تواجه ابلالد .لقد أصبح الفقراء أفقر ،بينما أصبح ابلعض
من انلخبة السياسية أكرث ً
ثراء ،مما تسبب يف كثري من املشكالت االجتماعية بما
يف ذلك اتلعصب ادليين ،واألمية اجلماهريية ،واملؤسسات اإلدارية ذات اتلمويل
الضعيف ،وعدم توافر الراعية الصحية األساسية ،واالنتخابات املزورة .بانلظر إىل هذا
ً
العدد اهلائل من املشكالت (مثل الفقر املدقع وابلطالة واألمية اجلماعية) ،وخاصة
بني الشباب ذوي امليول ادلينية يف شمال نيجرييا ،تمكن أفراد مثل حممد يوسف
من اغتنام الفرصة والعمل مع هؤالء الشباب املستضعفني ،وباتلايل تطريفهم ملهامجة
ٍّ
كبري عن وضعهم.
انلظام اذلي يعتقدون أنه مسئول إىل حد
ٍ
((( Abeeb Olufemi Salaam, “Boko Haram: Beyond Religious Fanaticism”, Journal of
Policing, Intelligence and Counter Terrorism 7, no. 2 (2012): 147-162.
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باإلضافة إىل ذلك ،فبسبب ما رآه بعض انلقاد ىلع أنه اتلناقض بني عظة حممد
يوسف وظروفه املادية( ،)1يمكن استنتاج أنه اكن هناك عنرص من أنانية اذلات فيه.
يف حني أدان يوسف احلضارة الغربية وشجع أتباعه ىلع االبتعاد عن فخها ،لم يرفض
استخدام وسائل اتلكنولوجية بنفسه؛ مثل ادلراجات ابلخارية والسيارات واهلواتف
املحمولة واألسلحة احلديثة .ومع ذلك ،جيب مالحظة أن األفراد اذلين يتمتعون
بشخصية أنانية يميلون إىل اتلحكم يف لك يشء داخل نطاقهم ،ويكونون مستعدين
إلصدار معلومات غري متناسقة و /أو حتريفات إلشباع أنانيتهم .وربما يكون حممد
ً
ً
معارضا
يوسف ضمن هذه الفئة .وكما أرشنا سابقا ،ىلع الرغم من االعتقاد بأنه اكن
ُ
للحداثة ،فقد أفيد بأنه حصل ىلع جواز سفر وتأشرية ،بل وسافر ىلع منت الطائرات – أي
لك إبدااعت احلضارة الغربية .وباإلضافة إىل استخدام مرافق حديثة للغاية ،تؤكد
ُ
تقارير أخرى أن املواد الغذائية اليت عرث عليها يف مزنل حممد يوسف عندما أليق
القبض عليه تتناقض بشدة مع معتقداته؛ حيث ُع ِث ىلع العديد من األطعمة
املستوردة ،واألطعمة املعلبة اليت تتناقض مع اتلمر والفاكهة اليت يتناوهلا أتباعه(،)2
فيف حني حاول أتباع حممد يوسف فضح أوجه اتلناقض هذه بعد وفاته ،حبجة أن
اتلكنولوجيا احلديثة (ىلع انلقيض من اتلعليم الغريب واحلضارة) اكنت مقبولة ً
تماما
يف ظل اإلسالم ،فإن احلقيقة اليت ال مفر منها يه أن اتلكنولوجيا الغربية يه فرع من
احلضارة ،فباتلايل املفهومان متالزمان.

خالصة
قبل أعمال الشغب يف بوكو حرام يف يويلو  ،2009اكن عدد قليل من انليجرييني
قد سمعوا عن حممد يوسف .فاتلقارير املتاحة تشري إىل أنه قد اعتُ ِقل هذا الشخص
((( Onuoha, “The Islamist Challenge”: 54-67.
((( املرجع السابق.
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ُ
ُّ
واحتُ ِجز وات ِهم وأط ِلق رساحه يف عدة مناسبات قبل احلادث اذلي أدى إىل تمرد
اجلماعة .غري أن األمر غري الواضح هو :ملاذا لم تتمكن األجهزة األمنية من ترويض
ً
تهديدا ًّ
أمنيا يهدد وجود الرشاكت يف نيجرييا؟
أنشطته وأنشطة اجلماعة قبل أن تصبح
قد يكون السبب يف ذلك هو عدم وجود قاعدة بيانات جنائية ،وفقدان السجالت
اجلنائية ومهريب اجلناة داخل نظام العدالة اجلنائية انليجريي .يف حني أن هذا املوقف
ّ
قد حيتاج إىل أن خيضع للبحث اتلجرييب ،فقد قدمت هذه املقالة ملحة نفسية حمتملة
ملحمد يوسف؛ مؤسس مجاعة بوكو حرام وزعيمها السابق .نعتقد أن مثل هذه اللمحة
يمكن أن يكون هلا دور هام يف تعزيز فهمنا للصفات الفردية واخلصائص السلوكية
اليت قد تسهم يف اتلطرف .ونأمل كذلك يف أن تستخدم واكالت األمن واالستخبارات
انليجريية هذه املعلومات ملراقبة األفراد اذلين يمتلكون صفات مشابهة ،وباتلايل
تعقب املتمردين املحتملني قبل أن يتحولوا إىل تهديد حقييق ويسببون الفوىض يف
ابلالد.
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6
ملاذا ال تستطيع نيجرييا كسب احلرب
ضد بوكو حرام؟
حكيم أونايـاﭼو؛ جامعة كوازلو جبنوب إفريقيا
أنشأت احلكومة انليجريية يف يونية  2011قوة مهام مشرتكة كوحدة عسكرية
خاصة يف حماولة منها إلاعدة إرساء انلظام يف اإلقليم الشمايل نليجرييا اذلي يعد بؤرة
تمركز بوكو حرام .ولقد ضمت العنارص األساسية للقوات املسلحة احلكومية؛ وذلك
ملواجهة اهلجمات املزتايدة للجماعة املتمردة .ومنذ نشأتها ادعت هذه القوة أنها قد
شنت محلة واسعة انلطاق ىلع معقل اإلرهابيني ،وجنحت يف اعتقال أو قتل عدد كبري
ُ
من أعضاء اجلماعة بما فيهم القادة .فعىل سبيل املثال ،قد أفيد أنه يف الرابع والعرشين
ُ
ُ
من سبتمرب  2012اعت ِقل  156من أعضاء اجلماعة وق ِتل  35منهم من بينهم أحد أهم
القادة ،وذلك أثناء اغرة عسكرية ىلع املناطق اليت تسكنها اجلماعة يف مقاطعيت يويب
وآداماوا(.)1
ُ
كما أُفيد ً
ً
عضوا من اجلماعة يف معركة مع القوات
أيضا أنه يف أكتوبر  2012ق ِتل 30
األمنية( .)2ولقد وقعت محالت قمع كربى أخرى يف مواقف خمتلفة يف مارس 2013؛

((( “Deaths in Nigeria Boko Haram Crackdown”, Al-Jazeera, www.aljazeera.com/news/
africa/2012/09/2012924205430561216.html
((( “Nigerian Army Kills ‘Boko Haram’ Fighters”, Al-Jazeera, www.aljazeera.com/news/
africa/2012/10/201210720345539879.html

حيث شهد مقتل  72من أعضاء اجلماعة( .)1يف ضوء هذا اهلجوم العسكري املضاد
لإلرهاب والعدد الكبري من الضحايا من اجلماعة املتمردة ،تتفاخر احلكومة انليجريية
بنجاحها يف احلرب ىلع اإلرهاب .ويف هذا السياق رصح الفريق أوزبييك إيهرﭼيك؛
رئيس أراكن اجليش انليجريي أنه« :عندما تضع يف االعتبار أنه يف مقابل لك قنبلة
ألقيناها ،توقفت جمموعة قنابل أخرى عن االنفجار ،باإلضافة إىل ما قمنا به من
ُ
اعتقاالت .فقط هذا األسبوع واألسبوع السابق ،اكتشفنا موقع قنابل وق ِتل اجلناة،
ُ
ً
ً
تقدما»(.)2
ويف حاالت أخرى اعتُ ِقلوا .يف ضوء ما سبق ،يمكنين القول إذا بأننا حنرز
وىلع الرغم من انلجاح املشهود لعمليات احلكومة انليجريية ضد اإلرهاب ،فلم
ً
تنحرص احلمالت اإلرهابية اليت تشنها بوكو حرام بعد ،بل أصبحت أعقد وأكرث فتك
وتسفر عن نشأة بعض اجلمااعت االنشقاقية األخرى .ومن اجلدير باذلكر أن هناك
مجاعة جديدة قد انبثقت عن بوكو حرام حتت مسىم «مجاعة أنصار املسلمني يف
بدلان السودان» وشنت بالفعل هجمات أرشس يف نيجرييا( .)3ولقد تبنت هذه اجلماعة
ًّ ً
جليا إذا
اختطاف سبعة أجانب يف نيجرييا ومقتلهم .ويف ضوء هذه اتلطورات ،يتضح
ُ َ
املحتف به للحملة انليجريية ضد اإلرهاب ليس حمل ثقة بالاكمل .ومن
أن انلجاح
ثم ،يكيف أن نقول إن نيجرييا لم تكسب احلرب ضد إرهاب بوكو حرام .السؤال
ً
اتلايل اذلي جيب طرحه إذا :ل ِ َم ال تستطيع احلملة انليجريية املضادة لإلرهاب انلجاح؟
وتسىع األقسام اتلايلة إىل إجابة عن هذا السؤال.
((( “52 Die in Army, Boko Haram Clash”, The Nation, http://thenationonlineng.net/new/
news/52-die-in-army-boko-haram-clash/; “20 Boko Haram Members Killed in Borno”,
The Nation, http://thenationonlineng.net/new/news-update/20-boko-haram-memberskilled-in-borno/
((( Tony Edike, “Terrorism: Our Efforts Are Paying Off – Ihejirika”, Vanguard, www.
vanguardngr.com/2012/08/terrorism-our-efforts-are-paying-off-ihejirika/
((( F. C. Onuoha, “Jama’atu Ansarul Musilimina Fi Biladis Sudan: Nigeria’s
Evolving
Terrorist
Group”,
Al-Jazeera,
http://studies.aljazeera.net/en/
reports/2013/03/20133141037235504.htm
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ملاذا تستمر بوكو حرام؟

ُ ِّ
تمثل عدم كفاية املعلومات عن مجاعة بوكو حرام وما يماثلها من مجااعت نقطة
مهمة نلبدأ منها .ومن الواضح أن احلكومة انليجريية ال تزال تعاين يف حماولة ملعرفة
أعدائها ً
جيدا .ومن املثري لدلهشة أنه بعد مخس سنوات من نشأتها ،ال تزال احلكومة
انليجريية تتعامل مع ظاهرة بوكو حرام كجماعة مبهمة وغري حمددة املالمح .فلقد
أشار الرئيس (السابق) جودالك ﭼوناثان يف زيارته الرسمية لوالية بورنو (معقل بوكو
حرام) يف مارس  2013إىل اجلماعة كمجرد «شبح»! ويفرس ذلك األسباب اليت جتعل
احلكومة غري ُملمة ٍّ
بأي من هذه اجلمااعت تمثل بوكو حرام الفعلية .ويف يناير 2013
ً
يُقال إن رجال يدىع أبا حممد بن عبد العزيز  -يُعرف يف األوساط احلكومية بأنه زعيم
اجلماعة  -قد أجرى سلسلة من حمادثات السالم مع احلكومة أسفرت عن إعالن
ُ
بوكو حرام وقف إطالق انلار( .)1ويف رد فعل تلقايئ أعلن أبو بكر شياكو (اذلي أشيع
مقتله يف إحدى هجمات قوة املهام املشرتكة) بصفته الزعيم الفعيل جلماعة بوكو حرام
انفصاهل هو ومجاعته عن عبد العزيز( .)2وبعد عدة أسابيع وقعت عدة انفجارات يف
ُ
ُ
اعصمة والية اكنو ن ِسبت مجيعها للجماعة وقتل بسببها عدد كبري من املواطنني يف
جنوب نيجرييا.
ً
عنرصا آخر يقف يف مواجهة
يعد التسييس واتلوجه العريق خلطاب بوكو حرام
جهود احلكومة ملواجهة اإلرهاب .ومن املفيد أن نذكر هنا الطابع متعدد األعراق
لدلولة انليجريية اذلي يظهر بوضوح يف شىت جوانب احلياة .ذلا فاخلطاب عن بوكو
حرام أصبح بال شك قضية عرقية أخرى بادلولة .ومن اجلديد باذلكر أن أزمة بوكو
((( ”Boko Haram ‘Commander’ Declares Ceasefire”, Al-Jazeera, www.aljazeera.com/
news/africa/2013/01/2013129111721386179.html
((( Ahmed Muhammed, “Shekau Denies Boko Haram Ceasefire, Threatens More
Attacks”, The Herald, www.theheraldng.com/shekau-denies-boko-haram-ceasefirethreatens-more-attacks/
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حرام قد تفاقمت يف وقت شهد تزايد اتلوتر بني انلخب بالشمال واجلنوب حول تداول
السلطة بابلالد .فلقد وجدت انلخب الشمايلة نفسها يف حالة اختالل ووجدت نفسها
يف «صيغة تقسيم للمناطق» بعد تويل جودالك ﭼوناثان منصب رئيس اجلمهورية يف
أعقاب وفاة عمر موىس يارادوا املفاجئة .ويف ضوء ما سبق ،فإن ُ
املـعتقد السائد
باجلنوب  -منشأ الرئيس ﭼوناثان  -أن بوكو حرام مجاعة ذات دوافع سياسية ،ونشأتها
نامجة عن حالة الظلم يف شمال نيجرييا .ومن ناحية أخرى ،فإن هذا االعتقاد قد حفز
حالة مستمرة من عدم التشكك وعدم اثلقة يف الشمال حول مصداقية جهود حكومة
ﭼوناثان يف مواجهة بوكو حرام.
ويف ضوء ما سبق ،فمن الشائع يف الشمال أن حكومة ﭼوناثان وراء هجمات
بوكو حرام اإلرهابية تلقوية االعتقاد بأن انلخب الشمايلة ترىع بوكو حرام؛ ومن
ثم ،ظهر مفهوم «بوكو حرام اتلابعة للحكومة الفيدرايلة» .كما أن انلخب الشمايلة
تدعم االعتقاد بعدم مصداقية جهود احلكومة يف اتلعامل مع بوكو حرام خاصة من
انلاحية العسكرية .ويرون أن هذه حماولة متعمدة تلدمري الشمال واقتصاده ،األمر
اذلي يدفع ثمنه ضحايا هجمات قوة املهام اخلاصة من األبرياء .كما أنهم يرون أن
أفضل حل هلذه األزمة هو إعالن العفو عن أعضاء مجاعة بوكو حرام ،كما حدث
ٌ
يف دتلا انليـﭼر ،كحل لألزمة .ويف ابلداية ،أعرب الرئيس ﭼوناثان وبعض من ساكن
مقاطعات اجلنوب وكذلك الساكن املسيحيون عن معارضتهم للعفو عن أعضاء مجاعة
بوكو حرام .وىلع الرغم من أن الرئاسة قد قبلت خبيار العفو للجماعة ،األمر اذلي
أصدرته قيادة اجلماعة ،فإن قلة اتلوافق حول أفضل وسيلة ملحاربة بوكو حرام نتيجة
لالعتبارات العرقية والسياسية قد ظلت ختيم بال شك ىلع عملية ماكفحة اإلرهاب.
كما أن الرغبة السياسية يف ماكفحة بوكو حرام ال تزال يه األخرى حمل شك.
ولقد أعلن الرئيس ﭼوناثان بشلك صادم يف يناير « 2012أن بعضهم (أي راعة بوكو
حرام واملتعاطفني معها) موجودون يف اجلناح اتلنفيذي للحكومة ،وبعضهم يف اجلناح
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الترشييع الربملاين للحكومة ،وأن ابلعض اآلخر يف اجلناح القضايئ»( .)1ويف ظل
اتلعقيدات املزتايدة هلجمات اجلماعة ،ال يمكن للمرء أال يتفق مع ﭼوناثان حول
راعية رجال «ذوي نفوذ» داخل نيجرييا لعمليات اجلماعة .إال أن احلكومة ال تزال
أمامها مهمة حتديد انلخب املوجودة داخل ادلوائر احلكومية ذوات عالقات مبارشة
أو غري مبارشة مع مجاعة بوكو حرام وحماكمتها .وهذا ىلع الرغم من ذكر بعض أعضاء
مجاعة بوكو حرام ألسماء بعض أفراد هذه انلخب .كما أنه من غري الواضح إذا اكن
ُ
سيتم تطبيق العدالة ىلع بعض من السياسيني اذلين اعتُ ِقلوا بسبب ارتباطهم ببوكو
ُ
حرام ،وذلك بسبب فساد القضاء انليـجريي .ويف سياق مماثل ،ع ّي شخصان يف جلنة
ً
العفو؛ وهما :دايت أمحد وشيهو ساين ،واعتذرا عن منصبَيهما استنادا إىل جمهودات
ُ
ً
مصاحلة سابقة أداراها ،إال أنها أحبطت مجيعها من قِبل احلكومة .ووفقا ألمحد:
ُ
«بما أنها احلكومة نفسها ،فلن أشارك يف برنامج ستساء إدارة نتاجئه .فلقد فشلت يف
اتلعامل مع ما توصلنا إيله ً
معا يف املايض ذلا لن أكون ً
جزءا من هذا»(.)2
كما تواجه جهود احلكومة ملاكفحة اإلرهاب حتديًا بسبب املخاوف اإلنسانية من
اجلهات املحلية وادلويلة .وهناك انتقادات مزتايدة من قِبل منظمات حقوق اإلنسان
واملنظمات ادلويلة وادلول الغربية حول ضحايا أنشطة ماكفحة اإلرهاب من قوة
املهام املشرتكة يف شمال نيجرييا .يف تقريرها لعام  ،2012أعربت منظمة العفو ادلويلة
عن قلقها إزاء «عمليات القتل غري القانوين ،واالعتقاالت املفروضة ىلع عمليات
االعتقال ،واالعتقال اتلعسيف وغري القانوين ،واالبزتاز واتلخويف» من قِبل قوة املهام
املشرتكة يف والية برنو يف حربها ىلع اإلرهاب .وباملثل ،اشتكت اللجنة الوطنية

((( “Boko Haram Sympathisers in ʻGovernment and Security Agencies’”, The Telegraph,
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/9001033/BokoHaram-sympathisers-in-government-and-security-agencies.html
((( “Datti Rejects Amnesty Committee Membership... Says FG Not Sincere”, Daily Trust,
www.dailytrust.com.ng/index.php/top-stories/52620-datti-rejects-amnesty-c-tteemembership-says-fg-not-sincere
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حلقوق اإلنسان من عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء خالل احلرب ادلائرة ىلع
ً
اإلرهاب( .)1ونتيجة ذللك ،تشري اتلقارير إىل أن هناك ً
قدرا هائال من اهلجرة تلجنب
القتل واالعتقال من قِبل قوة املهام املشرتكة .ونقلت إحدى الصحف املحلية عن أحد

املهاجرين قوهل« :نريد أن نرحل ألن رجال اجليش أتوا صباح أمس األحد ،وأطلقوا
انلار يف أماكننا ...أصيبت امرأة برصاصة طائشة يف ثديها .ال نعرف إىل أين نذهب...

ال أحد حيذر من هجمات قوة املهام املشرتكة ،فهم يعتقلون أي شخص ويقتحمون
ً
منازنلا»( .)2تعد اغرة باجا العسكرية يف إبريل  2013مثال آخر .فقد أفادت اتلقارير إىل

أن أكرث من  ،187معظمهم من املدنيني ،فقدوا أرواحهم وعدة ممتلاكت يف العمليات

العسكرية .وسجلت هيومن رايتس ووتش والواليات املتحدة بشلك واضح استياءهم
ُ
من اهلجوم .يف الواقع ،أفيد أن الواليات املتحدة سحبت مساعدتها العسكرية يف

أعقاب نتائج الغارة(.)3

خاتمة :احلاجة إىل توافق وطين

ً
تهديدا ًّ
ً
خطريا نليجرييا،
أمنيا
من املؤكد أن قضية بوكو حرام ما زالت تشلك

ويه مسألة طارئة للبالد .وتشري اتلقارير األخرية إىل أن احلكومة ىلع وشك
تغيري اسرتاتيجيتها مع بوكو حرام بعد إدراك عدم فعايلة انلهج العسكري احلايل.

((( Amnesty International, Amnesty International Reports 2012: The State of World’s
Human Rights (London: Amnesty International Ltd., 2012).
((( Hamisu Kabir Matazu and Abdulkadir Badsha Mukhtar, “Nigeria: Thousands
Flee Damaturu, Accuse JTF of Rampant Arrests”, All Africa, http://allafrica.com/
stories/201208140571.html
((( “US Withdraws Military Assistance to Nigeria over Baga, Human Rights Violation”,
The Nigerian Voice, www.thenigerianvoice.com/nvnews/112917/1/us-withdrawsmilitary-assistance-to-nigeria-over-b.html
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ًّ
حايلا نهج اجلزرة والعصا مع بوكو حرام واتلخيل عن نهج «القوة
وتدرس احلكومة
الشاملة»(.)1

وقد تكون هذه خطوة جيدة؛ ومع ذلك ،هناك حاجة إىل تعاون جيد بني احلكومة

والشعب ،وخاصة الشمايلني ،يف احلرب ادلائرة ضد بوكو حرام .فمن اخلطر اتلالعب
السيايس مع قضية أمنية مثل اإلرهاب .وحتتاج نيجرييا إىل إمجاع وطين حول كيفية

احتواء بوكو حرام .فقط عندما يكتسب انليجرييون هذا الويع وينحون املشاعر
العرقية والقبلية جانبًا ،يمكن أن يكون هناك حل فعال إلرهاب حركة بوكو حرام.

((( “FG to Change Strategy on Boko Haram”, The Nation, http://thenationonlineng.net/
new/news/fg-to-change-strategy-on-boko-haram/
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7
استجابات مؤسسات ادلفاع واالستخبارات
انليجريية تلحدي بوكو حرام
أوسوما أواره؛ جامعة أمربوز آيل بنيجرييا
ِّ
منذ انتهاء احلرب األهلية يف نيجرييا ( ،)1970-1967يُمثل تمرد بوكو حرام يف اجلزء
ٍّ
الشمايل من ابلالد ربما أخطر تهديد وحتد أمين نليجرييا .وقد اجتذب اتلمرد عملية
ُ
النرش األساسية ملؤسسات ادلفاع واالستخبارات الوطنية؛ حيث ن ِشت قوة املهام
ُ ّ
املشرتكة ،اليت تتألف من الرشطة واجليش ،يف عرش واليات يف الشمال .كما ش َددت
اإلجراءات األمنية واتلفتيش الصارم وترحيل األجانب غري الرشعيني يف انلقاط
احلدودية .ىلع الرغم من وجود جمتمعات ادلفاع واالستخبارات واسرتاتيجياتها ،فقد
ظلت األنشطة العنيفة للطائفة متكررة ،مما تسبب يف مذحبة ثقيلة وفقدان املمتلاكت.
يبدو أن طبيعة اتلفجري تزيد من املخاطر ىلع األعمال السابقة وتميل حنو األسس
اخلطرية لالنتقام .هناك نزوح مجايع لغري الساكن األصليني من املناطق املترضرة ،اليت
ً
تميل إىل خلق هيمنة جديدة ومراقبة ماكنية من قبل الطائفة .وهكذا ،فإن عددا من
األشخاص اذلين يبدو أنهم اغرقون يف تمرد جيش بوكو حرام قد أكدوا أن نيجرييا
تتوغل يف حرب أهلية أخرى( .)1حتاول هذه املقالة معاجلة األسئلة اتلايلة :هل جمموعة

بوكو حرام تتقدم ىلع مؤسسات ادلفاع واالستخبارات انليجريية يف االستخبارات
ونرش اتلكتياكت واألسلحة؟ ما إشاكيلات مؤسسات ادلفاع واالستخبارات يف

((( Oarhe Osumah, “Boko Haram Insurgency in Northern Nigeria and the Vicious Cycle of
Internal Insecurity”, Small Wars and Insurgencies 24, no. 3 (2013): 536-560.

االستجابة الفعالة للتحدي األمين اذلي تواجهه بوكو حرام؟ ما اخلطوات اليت جيب
اختاذها لضمان فعايلة مؤسسات ادلفاع واالستخبارات يف اتلصدي للتهديد األمين
ُ ِّ
اذلي تفرضه بوكو حرام؟ قبل الرشوع يف هذه القضايا املركزية ،نقدم نظرة اعمة ىلع
ظاهرة بوكو حرام.

تأسيس بوكو حرام

ًّ
رسميا باسم مجاعة أهل السنة لدلعوة واجلهاد،
نشأت طائفة بوكو حرام ،املعروفة
ًّ
من طائفة دينية صغرية تشلكت يف اعم  ،2002وتعين حرفيا يف لغة اهلوسا «اتلعليم
ُ
الغريب غري القانوين» .يُعتقد أن حممد يوسف هو مؤسس بوكو حرام ،وقد قتل مع بعض
الشخصيات ابلارزة األخرى من الطائفة؛ مثل بابا حممد (وادل يوسف) ،واحلايج بويج
فوي؛ املفوض السابق لوزارة الشئون ادلينية يف والية بورنو ،اذلي احتجزته الرشطة
يف اعم  .2009ومنذ وفاة يوسف وآخرين ،انترشت عمليات بوكو حرام ،اليت بدأت يف
بورنو ،إىل أجزاء أخرى من الشمال(.)1
ُ
تعد بوكو حرام مركبًا من العنارص ،تتضمن املتطرفني اإلسالميني والفقراء
والفاسدين املحبطني والشباب املهمشني ،اذلين تم حتريضهم وتعبئتهم ودعمهم من
ُ
ِقبل بعض السياسيني لزعزعة استقرار انلظام السيايس انليجريي .ي َع َّي أعضاء بوكو
حرام من ادلاخل ومن ابلدلان اإلفريقية املجاورة؛ ومنها بنني وتشاد وانليجر والسودان
والصومال وموريتانيا(ُ .)2
ويقال بوكو حرام قد بدأت يف جتنيد املرأة يف ماكنها كحاملة
لألسلحة واذلخائر ،وألغراض مجع املعلومات االستخبارية والعملياتُ .
ويزعم أن
الطائفة خططت الستخدام النساء للحصول ىلع عناوين ومواقع بعض السياسيني

((( املرجع السابق.
((( Iro Aghedo and Oarhe Osumah, “The Boko Haram Uprising: How Should Nigeria
Respond?” Third World Quarterly 33, no. 5 (2012): 853-869.
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ُ َّ
صنفون كأعداء( .)1ويقال ً
أيضا إن الطائفة تستخدم ابلاعة املتجولني
ابلارزين اذلين ي
جلمع املعلومات اتلنفيذية ،وشن هجمات ىلع األهداف.
وتؤكد مؤسسات ادلفاع واالستخبارات انليجريية أن للطائفة صالت بمنظمات
إرهابية دويلة؛ مثل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلساليم اذلي يعمل بشلك
أسايس يف منطقة الساحل( .)2يُقال إن الطائفة تستمد ادلعم املايل من رسقات ابلنوك،
واجلمااعت املتعاطفة يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا( .)3وربما يساعد هذا ادلعم
الطائفة يف احلصول ىلع أسلحة متطورة.
تعارض الطائفة علمانية ادلولة انليجريية ،وتنكر اتلعليم الغريب ،وادليمقراطية،
وتسىع للنضال من أجل العدالة( .)4اكنت أنشطة بوكو حرام وقواعدها التشغيلية يف
املدن الرئيسية يف الواليات الشمايلة الرشقية؛ مثل مودجيري .وقد توسعت عملياتها
ً
لتشمل مدنا أخرى؛ مثل اكدونا واكنو ومنطقة العاصمة االحتادية ،أبوجوبريات .تعد
إحدى السمات األساسية للقاعدة التشغيلية لـبوكو حرام يه أن مستوى ابلطالة
والفقر والعوز االقتصادي أىلع مما هو عليه يف مناطق جغرافية  -سياسية أخرى(.)5
بشلك كبري .ويعمل
ومثل ميليشيات دتلا انليجر ،اكنت الطائفة قابلة للتكيف
ٍ
بشلك مستقل عن مواقع خمتلفة ،ويدعون املسئويلة من خالل النرشات
أعضاؤها
ٍ
الصحفية باستخدام خدمات الربيد اإللكرتوين املركزية يف أعقاب لك هجوم .ومع
استخدام ادلراجات انلارية يف إطالق اهلجمات ،تكون قادرة ىلع الرتاجع بعد ذلك.
((( “B’Haram Recruits Women for Arms Movement”, Tony Nwajei Post, https://
tonynwajeipost.blogspot.com/2013/02/b-haram-recruits-women-for-arms-movement.
html
((( Tajudeen Suleiman, “A Dangerous Stand Off”, Tell (4 July 2011): 50-51.
((( املرجع السابق؛ Olusola Fabiyi, “B’Haram: Mass Deportation of Illegal Aliens Likely”,
The Punch (10 September 2012): 1, 8.
((( Ibrahim Ishaya, “The Boko Haram Killings”, Newswatch (August 2011): 14-20.
((( Aghedo and Osumah, “Boko Haram Uprising”: 853-869.
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ويعتقد أن هناك مجاعة بوكو حرام منشقة ،ومعروفة باسم مجاعة أنصار مسلمينا
يف بالد السودان (.)JAMBS
قيل إن أنصار مسلمينا ،اليت ظهرت يف يناير  ،2012تأسست بسبب خيبة األمل
من أسلوب القيادة لقائد بوكو حرام وزعيمها الرويح حممد شيكو ،ال سيما االجتاه
لقتل املسلمني .يقود الطائفة اليت تنتسب إىل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلساليم
أبو عصمت األنصاري ،وتديع أنها مدعومة من حكومة معادية نليجرييا وأجندة
معادية للغرب .وقد أعلنت اجلماعة مسئويلتها عن أعمال إرهابية خمتلفة استهدفت
يف الغالب الرشطة واجليش واألجانب .اكن أول هجوم كبري ىلع مركز االعتقال
اخلاص برسقة ماكفحة السطو يف أبوجا يف  26نوفمرب /ترشين اثلاين  ،2012كما أعلنت
مسئويلتها عن اختطاف مهندس فرنيس يف اكتسينا ،مشرية إىل دفع فرنسا للتدخل
العسكري يف مايل كمربر .يف  19يناير /اكنون اثلاين  ،2013تعرض جنود نيجرييون يف
طريقهم إىل مايل كجزء من بعثة حفظ سالم إفريقية لكمني نصبته اجلماعة يف والية
كويج ،مما أسفر عن مقتل جنديني(.)1
ُ
ُ ِّ
وقد أفيد بأنه بينما تركز بوكو حرام ىلع األهداف املحلية ،فإن مجاعة أنصار
ً
ُ ِّ
ركز ىلع األهداف األجنبيةُ .
ويعتقد أن هذه الطائفة اجلديدة تتلىق تمويل
مسلمينا ت
ً
()2
وتدريبًا كبريين من مايل  ،وأنها أخطر من بوكو حرام .ووفقا للسيد شيهو ساين؛
رئيس حتالف املجتمع املدين الشمايل:
ما جيعل هذه املجموعة خطرة للغاية يه حركيتها؛ فال يمكنك أن تقول هذا هو
املاكن اذلي توجد فيه .إنهم يعملون من خالل قيادة متنقلة وال يوجد جزء من نيجرييا
حمصن ضد أفعاهلم ...من الصعب تقدير عددهم الفعيل؛ ألنهم ليسوا يف موقع بعينه،
((( Leke Baiyewu, “JAMBS: New Sect, Big Aims”, The Punch (27 January 2012).
((( Allwell Okpi and Leke Baiyewu, “Mali: Al-Qaeda Allies Plot Attacks in Nigeria”, The
Punch (27 January 2013).
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أرضار قاتلة وتنفيذ العمليات
ولكن يمكنين القول إن دليهم قدرة اعيلة ىلع إحلاق
ٍ
دون إلقاء القبض عليهم(.)1
ُ ِّ
ىلع عديد من انلوايح ،يبدو أن بوكو حرام تمثل مشلكة فريدة مقارنة باملجمواعت
املتمردة السابقة عليها يف ابلالد؛ مثل مؤتمر أودوا الشعيب ( )OPCيف املنطقة الغربية،
واحلركة من أجل دولة بيافرا السيادية ( )MASSOBيف املنطقة الرشقية ،وحركة
ً
حترير انليجر دتلا ( )MENDيف دتلا انليجر الغنية بانلفط .أول :وىلع خالف
جممواعت اتلمرد السابقة ،فإن أهداف بوكو حرام ومطابلها ومظاملها مثرية للجدل ولم
يتم توضيحها يف أي وثيقة معروفة .يبدو أن مهمة األسلمة اليت تنتهجها بوكو حرام يف
ابلالد ال تتمتع بدعم شعيب حىت من دائرتها االنتخابية املبارشة .وقد شجب عدد من
رجال ادلين املسلمني ابلارزين يف الشمال علنًا بوكو حرام ىلع أنهم متطرفون .ثانيًا:
تستخدم املجموعة  -ىلع عكس جممواعت امليليشيات السابقة  -مهامجني انتحاريني
ً
يف شن هجمات ىلع املؤسسات احلكومية والكنائس واملؤسسات اخلاصة ،فضل عن
املواطنني األبرياء ،ال سيما غري املهاجرين واملسيحيني يف الشمال .ثاثلًا :يزعم أنها
دعما ًّ
تتلىق ً
قويا من اجلهات األجنبية الفاعلة يف جمايل اتلمويل واتلدريب(.)2

اتلحدي األمين بلوكو حرام
تورطت ميليشيات بوكو حرام يف ارتكاب انتهااكت فظيعة حلقوق اإلنسان ،ال
أرضار بالغة .شنت
سيما أعمال العنف ضد املدنيني وعنارص األمن اليت أسفرت عن
ٍ
الطائفة يف مناسبات خمتلفة هجمات ىلع الكنائس واملدارس اثلانوية ومؤسسات
اتلعليم العايل بما يف ذلك جامعة بايرو يف اكنو ،واملؤسسات احلكومية االسرتاتيجية؛
مثل مراكز الرشطة ،بما يف ذلك مقر القوات يف أبوجا ،ومكتب خدمات اهلجرة يف
((( املرجع السابق.
((( Aghedo and Osumah, “Boko Haram Uprising”: 853-869.
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اكنو ،وخدمات السجون يف لوكوجا ،ولكية ادلفاع العسكرية يف جايج ،ومكتب األمم
املتحدة يف أبوجا وعديد من املؤسسات اإلعالمية.
وىلع الرغم من وجود أرقام متضاربة حول العدد ادلقيق لإلصابات اليت ُس َّ
جلت

إىل اآلن منذ بدء اهلجوم ىلع بوكو حرام ،فقد أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش -
ُ
ً
ً
هجوما يُشتبه يف أنها
شخصا قد ق ِتلوا يف 164
ومقرها الواليات املتحدة  -أن 935
من تدبري املجموعة منذ يويلو  2009عندما بدأت املجموعة محلتها العنيفة .من بني
هذا العدد ذكرت املنظمة ً
ً
ً
هجوما
شخصا قتلوا يف اعم  2011وحده يف 115
أيضا أن 550
ً
ً ُ
ً
ً
هجوما منفصل يف أوائل اعم .)1(2012
شخصا يف 21
منفصل ،وق ِتل ما يقرب من 253
لقد أدرك الرئيس جوناثان ،اذلي غمرته االسرتاتيجيات التشغيلية واألنشطة
اجلريئة بلوكو حرام ،أن أنشطة الطائفة أسوأ من احلرب األهلية يف نيجرييا يف أواخر
الستينيات بسبب صعوبة حتديد أعضائها:
الوضع اذلي نعيشه اآلن هو أسوأ من احلرب األهلية اليت خضناها .فخالل احلرب،
عرفنا من أين يأيت العدو ،واكن يمكننا توقع ذلك؛ حىت يمكننا معرفة الطريق اذلي
يأتون منه وعيار األسلحة اليت سيستخدمونها وهكذا .لكن اتلحدي اذلي نواجهه
ايلوم أعقد ...وتواجه ابلالد حتديات أمنية كبرية .هناك انفجارات لك يومُ ...
ويقتل
انلاس ًّ
يوميا دون أي سبب(.)2
تراجعت األنشطة االقتصادية يف نيجرييا ،ال سيما يف الشمال؛ بسبب اختالط
محالت العنف اليت شنتها بوكو حرام مع االضطرابات االجتماعية األخرى؛ مثل
ً
االختطاف واالشتبااكت الطائفية يف خمتلف أحناء ابلالد وفقا ملجموعة القمة
((( Ezra Ijioma et al., “Kano under Siege: Soldiers, Boko Haram in Eight-Hour Gun
Battle”, All Africa, https://allafrica.com/stories/201201250596.html
((( Olalekan Adetayo, “Boko Haram Has Infiltrated My Govt –Jonathan”, Premium Times,
www.premiumtimesng.com/news/3360-boko-haram-has-infiltrated-my-governmentsays-jonathan.html
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االقتصادية الوطنية ( )NESGاليت عقدت يف ديسمرب  ،2012واخنفض االستثمار
األجنيب املبارش يف نيجرييا من  12.8مليارات يف اعم  2011إىل  10.4مليارات يف
اعم  .)1(2012وقد تسببت بوكو حرام يف صدمة نفسية عميقة ىلع املجتمع .وتزتايد
معدالت اخلوف والقلق وفقدان األمل واإلحباط حول انعدام األمن بني عديد من
انليجرييني(.)2
وإضافة إىل ذلك ،زاد تمرد بوكو حرام من اتلوترات اإلقليمية والعرقية وادلينية
يف ابلالد .حدث نزوح مجايع للمسيحيني من غري الساكن األصليني من الشمال
إىل دوهلم األصلية؛ بسبب هجمات بوكو حرام ودعوتها للجنوبيني للمغادرة ،وهو
ِّ
وضع يُذكر باملذابح واهلجمات اجلماعية اليت سبقت احلرب األهلية يف نيجرييا .بني
ً
 30نوفمرب و 5ديسمرب  ،2012وفقا تلقرير واكلة أنباء نيجرييا ( ،)NANقال الصليب
ً
األمحر انليجريي إن حوايل  1042الجئًا هم  520طفل و 306نساء وصلوا إىل منطقة ديفا

يف مجهورية انليجر ً
فرارا من عنف بوكو حرام .وحبسب ما ورد ،استقر الالجئون يف
ً
كيلومرتا من مدينة ديفا انليجرييةً .
اغبلا ما ترتب
قرييت جوسريي وماسا ،ىلع بعد 25
ً
ترضرا يف جنوب رشق نيجرييا إجراءات انلقل إلخالء ساكنها
احلكومات األكرث
ً
األصليني من املناطق املضطربة ،وأيضا دفن ضحايا اهلجمات .أرسلت هجمات بوكو
حرام تموجات قاتلة من خالل معظم الواليات يف الشمال الرشيق؛ مثل بورنو ويوب
وجوم وأدماوا وبوتيش(.)3

((( Soni Daniel, “The Quest for Peace and Security”, Watchtower ONLINE LIBRARY,
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/101989888
((( املرجع السابق.
((( Olakunle Abimbola, “Refugees, Refugees Everywhere”, The Nation (30 December
2012): 20-21.
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استجابة مؤسسات ادلفاع واالستخبارات

ً
باإلضافة إىل الرشطة انليجريية املسئولة قانونا عن ضمان األمن ادلاخيل وانلظام
العام ،استجاب جمتمع االستخبارات يف نيجرييا  -اذلي يضم جهاز أمن ادلولة املسئول
عن االستخبارات ادلاخلية ،وواكلة االستخبارات الوطنية املسئولة عن االستخبارات
األجنبية وعمليات ماكفحة اتلجسس ،وواكلة استخبارات ادلفاع املسئولة عن
االستخبارات العسكرية  -ألنشطة بوكو حرام العنيفة(.)1
منذ اعم  ،2009عندما استخدمت احلكومة الفيدرايلة فريق العمل املشرتك،
واصلت احلفاظ ىلع وجود كبري يف املدن االسرتاتيجية يف قلب بوكو حرام يف واليات؛
مثل بوتيش ويويب وبورنو وغوميب وترابا وأداماوا وانليجر واهلضبة واكدونا واكنو .شنت
فرقة العمل املشرتكة ،يف حماولة منها ملواجهة اتلحديات األمنية اليت تواجهها ىلع يد
بوكو حرام ،عمليات خمتلفة؛ مثل ابلحث من مزنل إىل مزنل ،واتلوقيف واتلفتيش،
واغرات تستهدف َمن يُشتبه فيهم يف خمابئ ميليشيات بوكو حرام.

ً
اغبلا ما يتم تعزيز أسلوب االستجابة العنيف أو القميع من خالل انلفقات
العسكرية الضخمة لرشاء األدوات التشغيلية العسكرية .ىلع سبيل املثال ،تربعت
حكومة والية بورنو بعرش آيلات مدرعة للرشطة ،ىلع ما يبدو تلمكني القوة من
ً
ً
ضخما يبلغ
ماكفحة الطائفة بفعايلة .ويف مزيانية اعم  ،2012خصصت احلكومة مبلغا
 5.947مليار دوالر لدلفاع واألمن القويم ،أي ما يعادل  921.91مليار نرية نيجريية.
ِّ
ُويمثل هذا الرقم  %20من املزيانية اإلمجايلة ،وأىلع خمصص ىلع اإلطالق لدلفاع
واألمن يف تاريخ ابلالد ،وجيعل نيجرييا أكرب منفق ىلع ادلفاع واألمن يف إفريقيا .كما
ً
ً
واضحا من خمصص  233مليار نرية يف اعم  ،2009و264
يُعد خمصص اعم  2012فرقا
ً
مليارا يف اعم .)2(2011
مليار نرية يف اعم  ،2010و348
((( Osumah, “Boko Haram Insurgency in Northern Nigeria”: 536-560.
((( Daniel, “A Quest for Peace through Security”: 18.
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كفلت احلكومة ً
أيضا حصول موظيف األمن انليجرييني ىلع أحدث اتلدريبات
وبشلك مستمر،
ومبادرات بناء القدرات ىلع مستوى العالم يف جمال ماكفحة اإلرهاب
ٍ
سواء داخل نيجرييا أو خارجها .اكنت هناك تكهنات بإرسال حوايل  300جندي
نيجريي إىل الواليات املتحدة تلليق تدريبات ىلع ماكفحة اتلمرد واإلرهاب واتلخلص
بشلك خاص .ومع ذلك ،ورد أن مصادر
من القنابل؛ وذلك بهدف حماربة بوكو حرام
ٍ
اجليش انليجريي تنكر ،ولم يعلق املسئولون األمريكيون ىلع ما إذا اكنت هذه
األنشطة مرتبطة ببوكو حرام(.)1
أدت عمليات ادلفاع وجمتمع املخابرات الحتواء العنف واتلاكيلف املرتبطة به
ُ ُّ
إىل عواقب مدمرة .ات ِهمت فرقة العمل املشرتكة بارتكاب انتهااكت جسيمة حلقوق
اإلنسان ،والقتل اجلمايع ،وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ،واإلساءة اجلسدية،
واالعتقال الرسي ،واالبزتاز ،وحرق املنازل ،ورسقة األموال أثناء املداهمات .ىلع الرغم
ً
فنادرا ما قامت السلطات انليجريية
من مزاعم انتهاك قوات األمن ىلع نطاق واسع،
بمحاسبة أي شخص ،األمر اذلي يعزز من ثقافة اإلفالت من العقاب ىلع العنف .يف
الواقع ،يبدو أن املجتمع األمينيربر عملياته للرد ىلع مقتل بعض عنارص األمن من
عنف بوكو حرام .قال املتحدث باسم فرقة العمل املشرتكة املقدم صقر موىس« :جيب
ُ ُ
ُ
ُ ُ
أال ننىس أن العديد من عنارص األمن ق ِتلوا أو ش ِّوهوا من قِبَل اإلرهابيني ،ود ِّم َرت
كثري من مراكز الرشطة واملنشآت العسكرية»( .)2وىلع الرغم من عدم وجود أي قدر
ُ
ُ
من ادلقة خبصوص عدد مقاتيل بوكو حرام اذلين ش ِّوهوا أو قتلوا من قِبل عنارص األمن،
ّ
فقد تكون اخلسائر كبرية .قدرت هيومن رايتس ووتش أن أكرث من  2800شخص قد
ُ
قتلوا ىلع يد بوكو حرام وقوات األمن انليجريية منذ اعم  ،2009عندما أصبحت بوكو
حرام أخطر تهديد أمين.
((( املرجع السابق.
((( Timothy Ola, “Alleged Extra-Judicial Killing: JTF Faults Northern Elders”, Daily Sun
(4 June 2012): 15.
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ىلع الرغم من اهلجمات العسكرية لفرقة العمل املشرتكة ،فإن بوكو حرام أصبحت
ً
تطورا .نفذت الطائفة هجمات انتقامية من العمليات اهلجومية للواكالت
أكرث
األمنية اليت استهدفت أعضاءها .ومنذ وفاة يوسف حممد يف حجز الرشطة ،شنت
ً
الطائفة عددا من اهلجمات ىلع اتلكوينات األمنية .يف  24ديسمرب  2003عندما شنت
ً
ومبان اعمة يف بدليت جيام واكناما يف
هجوما ىلع مركز للرشطة
ميليشيات بوكو حرام
ٍ
ُ
يوب ،نرشت عملية مشرتكة بني اجلنود والرشطة لقمعهم .ويف  21سبتمرب  ،2004شن
متشددون هجمات ىلع مركزي رشطة باما وجوورزا يف والية بورنو(.)1
ً
يف اعم  ،2012اكنت القيادات العسكرية والرشطية ابلارزة أهدافا هلجمات بوكو
حرام .وتعرضت منشأة الكنيسة  -يف لكية القيادة واألراكن يف جايج يف والية اكدونا -
لالعتداء يف  25نوفمرب .ويف ايلوم اتلايل تعرضت الفرقة اخلاصة ملاكفحة الرسقة
ومقرها أبوجا للهجوم .وربما تربز هذه اهلجمات عجز ادلولة انليجريية .يف الواقع،
ً
ً
هجوما يف األشهر التسعة األوىل من اعم ،2012
شخصا يف 275
قتل ما ال يقل عن 815
ً
وفقا ملنظمة هيومن رايتس ووتش .هذا الرقم هو أكرث من نصف عدد الضحايا اذلي
ُ
ال يقل عن  1500شخص ملدة ثالث سنوات .)2(2012 ،2011 ،2010 :وق ِتل ما جمموعه 185
من رجال الرشطة واملقيمني يف تفجريات  20يناير  2012اليت استهدفت بشلك أسايس
اتلكوينات األمنية يف اكنو ،ويه أكرث العمليات دموية إىل اآلن(.)3

إشاكيلات مؤسسات ادلفاع واملخابرات
إن املعضلة الرئيسية ملؤسسات ادلفاع واالستخبارات يف االستجابة الفعالة
للتحدي األمين اذلي تواجهه بوكو حرام يه غياب اثلقة املتبادلة فيما بينها .فهناك
((( Aghedo and Osumah, “Boko Haram Uprising”: 853-869.
((( Abimbola, “Refugees, Refugees Everywhere”: 20-21.
((( Aghedo and Osumah, “Boko Haram Uprising”: 853-869.
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تنافس وشك غري مربر بني املنظمات الشقيقة وسيع حنو املجد الشخيص بني قادة
ُ
ً
املستويات العليا .فعىل سبيل املثال ،أفيد بأن غياب العمل اجلمايع اكن مسئول عن
فشل الواكالت األمنية يف منع اهلجوم ىلع مبىن األمم املتحدة .فعىل الرغم من تليق
معلومات حول اخلطة قبل حوايل  9أيام من تنفيذها ،فإن مستشار األمن القويم
آنذاك نىف ذلك.
ًّ
مركزيا آخر ملؤسسات ادلفاع واالستخبارات يف
كما تعد احلدود انليجريية حتديًا

االستجابة الفعالة للخطر األمين احلايل املتمثل يف تمرد جيش بوكو حرام .تتشارك
نيجرييا حدودها مع مجهورية انليجر وتشاد ومجهورية بنني والاكمريون وغينيا
االستوائية وساو تويم وبرينسييب .أعلنت مصلحة اهلجرة انليجريية أنها اكتشفت
ً
ً
ىلع طول احلدود حوايل  1487طريقا غري قانوين إىل نيجرييا ،و 84طريقا اعديًّا(.)1
ال شك أن اتساع نطاق نقاط ادلخول العديدة هذه يمكن أن يتحدى حىت أفضل
اخلطط األمنية .وهكذا ،فإن احلدود يمكن اخرتاقها من ِقبل بوكو حرام جللب
األسلحة واملهاجرين غري الرشعيني إىل ابلالد واهلروب من األجهزة األمنية يف أعقاب
اهلجمات.

أشار اجلرنال عزازي أويي؛ مستشار األمن القويم السابق ،إىل السياسة
االستبعادية للحزب ادليمقرايط اتلقديم احلاكم باعتبارها السبب يف هجمات بوكو
حرام املتوسعة( .)2تعرض بعض أعضاء جملس الشيوخ  -مثل حممد عليو ندويم عن
دائرة جنوب بورنو ،وأمحد خليفة زنة عن دائرة بورنو املركزية ،ويلع مودو رشيف
حمافظ والية بورنو السابق  -التهامات خمتلفة بشأن عالقاتهم ببوكو حرام( .)3كما
((( Vanguard Editorial, “Nigeria’s Porous Border”, Vanguard (7 February 2013).
(((

Eghosa Addeh, “NSA Blames PDP for Boko Haram Crisis”, The Punch (28 April
2012): 1-7.

((( Yemi Akinsuyi, “IG: Senators Accused of Links to Boko Haram”, The Punch
(27 January 2012): 2.
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تمت تسمية بعض الشخصيات ابلارزة كجهات راعية وحلفاء لـبوكو حرام؛ منهم
قادة عسكريون متقاعدون ،وحمافظون سابقون قبل حكومة اجلرنال ساين أباشا؛
انلائب السابق للرئيس خالل السنوات اثلمانية األوىل من نظام احلكم ادليمقرايط
احلايل ،وحمافظو الواليات الشمايلة؛ مثل عيىس ياجودا حمافظ باتيش ،وقادة مسلمون
بشلك أدق ،قال الرئيس جوناثان إنه أصبح من الصعب مواجهة أنشطة
تقليديون(.)1
ٍ
بوكو حرام؛ ألن الطائفة قد اخرتقت املؤسسات احلكومية احلساسة؛ مثل الرئاسة
والسلطة الترشيعية واتلنفيذية والقضائية ،وحىت األجهزة األمنية؛ مثل الرشطة
والقوات املسلحة(:)2
«بعضهم يف اجلناح اتلنفيذي للحكومة ،وبعضهم يف اذلراع الربملاين والترشييع،
يف حني أن بعضهم يف السلطة القضائية حىت ً
أيضا يف القوات املسلحة والرشطة
وواكالت األمن األخرى .يستمر بعضهم يف غمس أيديهم وتناول الطعام معك ولن
ً
مسدسا إيلك أو يزرع قنبلة خلف مزنلك»(.)3
تعرف حىت الشخص اذلي سيوجه
باإلضافة إىل ذلك ،فقد تم ربط صعوبة املراس الظاهرة للتهديد األمين لـبوكو
حرام بالغطاء املقدم من بعض املجتمعات .وقد اتهمت سلطات مؤسسات ادلفاع
واالستخبارات ساكن بعض املجتمعات باستيعاب أعضاء بوكو حرام ومحايتهم
والسماح هلم باستخدام منازهلم كطرق للهروب بعد اهلجمات( .)4قد يكون هذا
ً
خوفا من العقاب من الطائفة أو عدم قدرة اجلهات األمنية ىلع توفري األمن هلم.
((( “Revealed: How IBB, Buhari, Atiku Others Sponsor Boko Haram!”, The Street
Journal,
http://thestreetjournal.org/2012/02/revealed-how-ibb-buhari-atiku-otherssponsor-boko-haram/
((( Adetayo, “Boko Haram Has Infiltrated My Govt –Jonathan”.
((( املرجع السابق.
((( Fidelis Soriwei, “SSS Accuses Communities of Shielding Boko Haram Members”, The
Punch (26 July 2012).
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الفساد هو اعمل آخر يقوض قدرة مؤسسات ادلفاع واالستخبارات ىلع ماكفحة
حتدي بوكو حرام األمين .فعىل سبيل املثال ،زعمت ميليشيات بوكو حرام أنها تقدم
رشاوى تلخطي طريقها عرب نقاط اتلفتيش العديدة اليت أقامتها جهات أمنية خمتلفة
تلنفيذ اهلجوم ىلع مكتب األمم املتحدة يف أبوجا .كما أن مؤسسة ادلفاع واألمن دليها
تأثري ال يذكر ىلع تنظيم بوكو حرام ومحالتها .وينبع ذلك من عدم قدرتها ىلع مواكبة
تلقني األعضاء وجتنيدهم وتدريبهم ىلع تنفيذ اتلفجريات االنتحارية يف مواقع
خمتلفة .فاملنظمة اإلرهابية تقتات ىلع الشباب املسلم العاطل عن العمل واملهمش
واملحبط يف الشمال ،فقد سئموا الفساد وامتلكوا ً
فرصا اقتصادية حمدودة .يف الشمال،
يعيش  %72من الساكن حتت خط الفقر ،مقارنة بنسبة  %27فقط يف اجلنوب( .)1وكما
أشار املتحدث باسم الطائفة« :هناك عدد كبري من إخواننا ،لكهم متحمسون تلنفيذ
مهام انتحارية بسبب املاكفأة الوفرية اليت تنتظرهم .ذلا ،قررنا إجراء اقرتاع تلجنب
اتلنافر بيننا»(.)2
باإلضافة إىل ذلك ،تعمل بوكو حرام بصورة غري متماثلة .عندما خترس أمام
اجلهات األمنية ،تعلن وقف إطالق انلار واالستعداد للحوار ،بينما تسىع إىل احلصول
ىلع عفو غري مرشوط وإطالق رساح أعضائها املحتجزين يف مواقع خمتلفة .يزداد
ً
تعقيدا بسبب أن الوسطاء للمجموعة يرفضون الكشف عن هويات أعضاء
الوضع
الطائفة( .)3ويسهم هذا األسلوب غري املتناسق يف صعوبة تقديم استجابة فعالة من

قبل مؤسسات ادلفاع واالستخبارات للتحدي األمين اذلي تواجهه من بوكو حرام.

((( Christopher Bartolotta, “Terrorism in Nigeria: The Rise of Boko Haram”, Journal of
Diplomacy (23 September 2011).
((( املرجع السابق.
((( Soriwei, “SSS Accuses Communities of Shielding Boko Haram Members”.
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خالصة
تزنلق نيجرييا إىل حالة من الفوىض بسبب تمرد جيش بوكو حرام؛ إذ يبدو أن
مؤسسات ادلفاع واالستخبارات تفقد قبضتها ىلع اتلحدي األمين .نتيجة املالحظة
واتلحليل ،تبني أن االستجابات للتحدي األمين يف بوكو حرام غري اكفية .يُعزى عدم
فعايلة مؤسسات ادلفاع واالستخبارات إىل عدد من املعضالت املعقدة واملتداخلة؛
مثل ارتباك األجهزة األمنية املختلفة ،والفساد ،واحلالة االقتصادية السيئة السائدة،
والطبيعة املزدمحة للمدن يف الشمال ،وطبيعة احلدود انليجريية ،واتلواطؤ وادلعم من
بعض انلخب السياسية.
وباتلايل ،ليك يكون للمنشآت ادلفاعية واالستخباراتية تأثري أكرب يف استجابتها
للتحدي األمين بلوكو حرام ،جيب اختاذ عدة خطوات:
 -1رضورة تبادل املعلومات بني خمتلف األجهزة وتنسيق ردود أفعاهلا.
 -2هناك حاجة إىل إدارة فعالة للحدود؛ ويه طرق نلقل األسلحة غري القانونية
واملهاجرين غري القانونيني واملجرمني واملمنواعت .جيب ىلع املؤسسة األمنية
نرش ضباط للقيام بدوريات يف الطرق غري القانونية والعادية إىل نيجرييا .ال
يمكن القيام بهذا من ِقبل ذراع واحدة من مؤسسات ادلفاع واالستخبارات.
ينبيغ تكليف القوات اجلوية انليجريية بادلوريات اجلوية ،وجيب ىلع ابلحرية
اتلعامل مع اجلوانب ابلحرية للحدود ،وجيب ىلع دائرة اهلجرة انليجريية العمل
مع اجلمارك والرشطة وغريها من األجهزة األمنية يف مراقبة احلدود .وينبيغ أن
تزود هذه املنشآت باملرافق الالزمة للرتصد واللوجيستية واتلنفيذية للقيام بدور
فعال يف مراقبة احلدود وإدارتها .مع رضورة وجود تدريبات مشرتكة بني مؤسسات
ادلفاع واالستخبارات؛ بهدف تنسيق ادلوريات احلدودية.
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 -3لالستجابة بفعايلة للتحدي األمين من قبل بوكو حرام ،يتعني ىلع مؤسسات
ادلفاع واالستخبارات أن تسىع إىل اتلعاون مع األجهزة األمنية يف ابلدلان املجاورة
نليجرييا ،مع رضورة استنباط تعاون املجتمعات املحلية يف املناطق املترضرة من
عملياتهم .وحىت يتسىن احلصول ىلع تعاون املجتمعات املحلية ،جيب أن حترتم
مؤسسات ادلفاع واالستخبارات احلقوق األساسية للساكن.
 -4حتتاج مؤسسات ادلفاع واالستخبارات إىل حشد الشجاعة؛ ملواجهة انلخب
السياسية املزعومة خلف الطائفة.
 -5تستفيد بوكو حرام من انتشار الفقر والفرص االقتصادية املحدودة يف الشمال.
فيجب أن تتعامل احلكومة انليجريية مع احلالة االقتصادية السيئة وعدم املساواة،
اللتني تنطويان ىلع جو من ايلأس ،إذا اكنت مؤسسات ادلفاع واالستخبارات
تريد أن تضمن عمليات مستدامة ملاكفحة اإلرهاب.

ً -6
نظرا لطبيعة املنازل املزدمحة يف مناطق عمل بوكو حرام ،هناك حاجة للتجديد
احلرضي .جيب خفض األسوار الشاهقة .إن مجع وحتليل االستخبارات ،وضبط
األمن املجتميع ،وانلهج التشغييل واالسرتاتييج للرشطة ،وايلقظة والويع من
قبل اجلمهور ،واحلمالت العامة املتجددة ،وانلهج املتاكمل املشرتك جلميع واكالت
األمن يه تدابري ينبيغ استخدامها ضد تهديدات األمن من قِبَل بوكو حرام.
 -7كما أنه هناك حاجة إىل املساعدة ادلويلة خاصة يف جماالت تبادل املعلومات
االستخبارية وعمليات ماكفحة اتلمرد ،والكشف عن األجهزة املتفجرة املرجتلة،
وحتليل الطب الرشيع ،ومجع املعلومات وحتليلها ،وتصاعد برنامج إزالة اتلطرف.
 -8هناك حاجة ً
أيضا لالستفادة من جتربة ابلالد اليت واجهت ما يسىم باإلرهاب
املزروع يف ادلاخل وماكفحة اتلمرد وجنحت يف اتلعامل معه وخففت من املخاطر.
وبشلك أسايس ،فإن العمليات املشرتكة للجيش والرشطة يف املناطق اليت تعمل
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فيها بوكو حرام ستحد بشلك كبري من هجماتهم ،وتساعد ً
أيضا ىلع استعادة احلياة
الطبيعية للمواطنني اذلين يعيشون يف هذه املناطق.
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8
الكوجنرس األمريكي وبوكو حرام
اكيتلني س .بويلنج؛
مبادرة السياسة اخلارجية بالواليات املتحدة األمريكية
ذهب هجوم بوكو حرام ىلع مبىن األمم املتحدة يف أبوجا بنيجرييا ،باجلماعة
اإلرهابية الويلدة إىل العناوين الرئيسية لوسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العالم يف
أغسطس  .2011كما وضعها اهلجوم ىلع قمة قائمة أولويات جلنة األمن القويم بمجلس
ًّ
مهتما منذ وقت طويل باتلهديدات
انلواب األمريكي .اكن رئيس اللجنة بيرت كينغ
انلاشئة ىلع أرض الواليات املتحدة .وأعرب عن اعتقاده بأن هذا اهلجوم يشري إىل
تهديد للمصالح األمريكية والغربية بمجرد أن أظهرت مجاعة بوكو حرام القدرة ىلع
شن مثل هذا اهلجوم يف أبوجا(.)1
بعد اتلفجري ،بدأ فريق جلنة األمن القويم بمجلس انلواب األمريكي دراسة
جامعة بوكو حرام عن كثب ،وتلىق حتليالت وبيانات من جملس العالقات اخلارجية،
وخدمة أحباث الكوجنرس ،واملركز الوطين ملاكفحة اإلرهاب ،ومدونة الساحل( .)2وقد
ُّ
ت َوجت أحباثهم واهتمامهم باملسألة بتقرير صدر عن جلنة األمن القويم بمجلس
((( Boko Haram: Emerging Threat to the U.S. Homeland: Subcommittee on
Counterterrorism and Intelligence Committee on Homeland Security House of
Representatives, December 2011, 112th Congress, 1st session (Washington, DC: US
Government Printing Office, 2011): 2-3.
((( United States. Congress. House. Committee on Homeland Security, Report on the
Legislative and Oversight Activities of the House Committee on Homeland Security,
12 June 2012, 113th Congress, 1st Session, Report 112-517 (Washington, DC: Government
Printing Office, 2012): 172.

انلواب األمريكي وجلسة حول بوكو حرام ،ورسائل عديدة إىل إدارة أوباما ،وترشيع
بشأن تسمية منظمة اإلرهاب األجنيب للمجموعة .قبل جلسة استماع جلنة األمن
القويم بمجلس انلواب األمريكي واتلقرير اذلي صدر يف نوفمرب  ،2011تلقت
ً
ُ
بوكو حرام قليل من االهتمام يف الاكبيتول هيل .قبل هجوم األمم املتحدة ،ذكرت
ٍّ
املجموعة فقط ىلع حنو اعرض كمخاوف يف نيجرييا يف شهاديت اللجنة أمام لك من
جملس انلواب وجملس الشيوخ من قِبَل مدير االستخبارات الوطنية جيمس كالبر،
ومدير املركز الوطين ملاكفحة اإلرهاب ماثيو أولسون يف وقت سابق من اعم .)1( 2011
دلى الكوجنرس األمريكي عديد من السبل اليت يمكن من خالهلا
إحداث تغيري أو اهتمام بمسألة ذات أهمية؛ مثل اتلهديد املتنايم بلوكو حرام .بما
أن للكوجنرس «قوة املحفظة» ،فإنه يضع مزيانيات ألفاكر السياسة حىت تصبح
حقيقة؛ مثل تمويل الرشاكة عرب الصحراء يف ماكفحة اإلرهاب أو مزيانيات ادلفاع
لقيادة الواليات املتحدة يف إفريقيا( .)2يمكن أن تعقد جلان االختصاص املختلفة
جلسات استماع وتصدر تقارير للفت االنتباه إىل قضية ،واملطابلة باملساءلة ،والرد
من مسئويل احلكومة وغريهم من اخلرباء ،وحتفزي مزيد من ادلراسات حول القضايا(.)3
ويمكن ألعضاء الكوجنرس صياغة ترشيع إلحداث تغيريات يف السياسة أو املطابلة
برد فعل حكويم .يف حالة بوكو حرام ،اكن جملس انلواب وجملس الشيوخ ناشطني يف
((( James R. Clapper, Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Committee:
Senate Select Committee on Intelligence, 10 March 2011 (Washington, DC: Government
Printing Office, 2011).
((( أسست احلكومة األمريكية رشاكة ماكفحة اإلرهاب عرب الصحراء ملواجهة األعمال اإلرهابية يف إفريقيا عن طريق
اتلعاون مع دول؛ مثل اجلزائر ونيجرييا ومايل ،انظر:

United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs, The Fiscal Year 2013
Budget: A Review of U.S. Foreign Assistance Amidst Economic Uncertainty: Hearing
before the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, 112th Congress, 2nd
Session, Serial no. 112-157 (Washington, DC: Government Printing Office, 2012): 96.

((( تشمل اللجان املختصة :جلنة جملس انلواب لألمن ادلاخيل ،وجلنة جملس انلواب للشئون اخلارجية ،وجلنة جملس انلواب
للخدمات املسلحة ،وجلنة جملس انلواب للمخابرات ،وجلنة جملس الشيوخ للخدمات املسلحة ،وجلنة جملس الشيوخ
للعالقات اخلارجية ،وجلنة جملس الشيوخ لألمن ادلاخيل والشئون احلكومية ،وجلنة جملس الشيوخ للمخابرات.
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لك هذه الطرق .ستناقش هذه املقالة اإلجراءات الترشيعية اليت اختذها الكوجنرس
األمريكي حول بوكو حرام واخلالف يف السياسات بني الكوجنرس ووزارة اخلارجية
األمريكية.

اتلهديد انلاشئ :تقارير وجلسات استماع اللجنة الفرعية ملاكفحة
اإلرهاب واالستخبارات
يف  30نوفمرب ،2011عقدت اللجنة الفرعية املعنية بماكفحة اإلرهاب واالستخبارات
اتلابعة لـلجنة األمن القويم بمجلس انلواب األمريكي جلسة استماع بعنوان
ً
ً
تقريرا اكمل للجنة حيمل االسم
«بوكو حرام :اتلهديد املتنايم ىلع الوطن» ،وأصدرت
نفسه( .)1رصحت عضو اللجنة الفرعية جايك سبيري بأن «تقريرنا وجلستنا ايلوم جيب
أن يكونا نقطة انطالق قوية للتوعية خبطر جديد حمتمل وحتفزي مزيد من املناقشة
والفحص بلناء اسرتاتيجية فعالة للتعامل مع بوكو حرام»( .)2يف وقت اتلقرير وجلسة
االستماع ،اكن هناك ندرة يف األحباث وادلراسات املتعمقة حول اجلماعة .ويلخص
اتلقرير ادلراسة املكثفة اليت أجرتها اللجنة عن تاريخ بوكو حرام ونشاطها احلايل،
ومجع أجزاء متباينة من معلومات املصادر املفتوحة عن املجموعة تلقديم الصورة
الاكملة املتاحة يف ذلك الوقت .استخدم تقرير اللجنة أمثلة القاعدة يف شبه اجلزيرة
العربية وحركة طابلان بباكستان؛ إللقاء الضوء ىلع اتلهديد املحتمل من مجاعة بوكو
حرام(.)3
((( Committee on Homeland Security, Report on the Legislative and Oversight Activities
of the House Committee on Homeland Security.
((( Boko Haram: Emerging Threat to the U.S. Homeland: 9-11.
ً
ًّ
إقليميا فقط حىت قامت
تهديدا
((( اعتقدت املنظمات االستخباراتية واملسئولون األمريكان أن القاعدة وطابلان يمثالن
املنظمتان بمحاولة اهلجوم ىلع األرايض األمريكية؛ مما أدى إىل اعرتاف املنظمات االستخباراتية األمريكية بأنهم قللوا
من شأن قدرة هذه اجلمااعت ىلع تنفيذ هجوم ضد أمريكا ،انظر :املرجع السابق.11-9 :
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ورصح رئيس اللجنة الفرعية باتريك ميهان أنه من األهمية بماكن أن يفحص
جمتمع االستخبارات األمريكي بدقة وحرص شديدين مدى تهديد مجاعة بوكو
حرام ىلع الواليات املتحدة .وجد تقريرنا أن هجوم أغسطس ىلع األمم املتحدة
ً
ً
كبريا يف استهداف وتكتياكت بوكو حرام ،وهو تطور يعكس صعود
تصعيدا
يمثل
اجلمااعت األخرى اتلابعة تلنظيم القاعدة ،بما يف ذلك تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة
العربية(.)1
حدد اتلقرير انلتائج الرئيسية واستكشف اخليارات ملشاركة الواليات املتحدة
ومساعدتها للحكومة انليجريية .وتوصلت انلتائج الرئيسية إىل أن بوكو حرام
ُ ِّ
ًّ
ً
تهديدا مستجدا ىلع الوطن ،وأنه يتعني ىلع الواليات املتحدة
تطورت برسعة ،وتشك
العمل من أجل مواجهة اجلماعة اإلرهابية الويلدة( .)2كما قدم اتلقرير مخس توصيات
للتعامل مع اتلهديد ،وشدد ىلع أهمية جتنب اتلقليل من شأن تهديد مجاعة بوكو
حرام .باإلضافة إىل ذلك ،أوصت اللجنة بتحديد ما إذا اكن ينبيغ تسمية بوكو حرام
كمؤسسة عسكرية أجنبية ،وزيادة جمموعة املعلومات االستخبارية األمريكية
حول املجموعة ،وزيادة اتلواصل مع اجلايلة األمريكية يف الشتات ،وزيادة ادلعم
األمريكي للربامج انليجريية ملاكفحة اإلرهاب واذلاكء(.)3

((( “Homeland Security Committee Report Details Emerging Homeland Threat Posed by
Africa-Based Terrorist Organization, Boko Haram”, House Committee on Homeland
Security, http://homeland.house.gov/press-release/homeland-security-committee-reportdetails-emerging-homeland-threat-posed-africa-based
((( لالطالع ىلع قائمة االستنتاجات الرئيسية ،انظر:
Boko Haram: Emerging Threat to the U.S. Homeland: 4.
((( ملزيد من املعلومات حول توصيات اللجنة ،انظر :املرجع السابق.5 :
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الكوجنرس ووزارة اخلارجية ونقاش منظمة اإلرهاب األجنيب
بينما لم يكن هناك نقاش مثري للجدل داخل الكوجنرس حول تصنيف منظمة
اإلرهاب ادلويل لـبوكو حرام ،تال ذلك نقاش حاد بني الكوجنرس ووزارة اخلارجية
األمريكية حول هذه القضية .جيب ىلع املرء أن يكون ىلع دراية بعملية تصنيف
جمموعة ىلع أنها منظمة إرهابية أجنبية وانلتائج اليت يمكن حتقيقها من هذا
ً
اتلصنيف .أول وقبل أي يشء ،من املهم مالحظة أن وزير اخلارجية جيب أن يبدأ
ً
يف تسمية جمموعة كمنظمة إرهابية أجنبية( .)1وفقا تلقرير جلنة األمن القويم بمجلس
انلواب األمريكي باإلضافة إىل اتلحليل املستقل ملؤسسة هريتدج ،فإن هذا
اتلصنيف سيساعد املخابرات األمريكية يف جهودها للحد من أنشطة املجموعة(.)2
يسمح للواليات املتحدة باتلأثري ىلع تمويل وهجرة أعضاء اجلماعة؛ يمكن أن تشمل
العقوبات رفض منح اتلأشريات ،ومنع األصول ،ومالحقة املؤيدين اذلين يقدمون
ادلعم املادي أو األموال ،وترحيل األعضاء .يمكن أن تؤدي إضافة اجلماعة إىل قائمة
املنظمات اإلرهابية إىل اتلأثري ىلع ادلول األخرى تلقديم تسميات مماثلة ،مما يعيق
بشلك أكرب قدرة اجلماعة ىلع الوصول إىل مواردها أو السفر إىل اخلارج(.)3
وقد أرسلت لزيا موناكو؛ رئيسة قسم األمن القويم بوزارة العدل ،رسالة إىل اللجنة
يف يناير  2012تطلب فيها إضافة بوكو حرام إىل قائمة املنظمات اإلرهابية األجنبية(.)4
((( ملزيد من املعلومات حول توصيات اللجنة ،انظر :املرجع السابق.
((( Boko Haram: Emerging Threat to the U.S. Homeland: 26-27; Morgan Lorraine Roach,
“The U.S. State Department Should Designate Boko Haram a Foreign Terrorist
Organization”, The Heritage Foundation, Issue Brief, no. 3612 (22 May 2012), online
e-article, http://thf_media.s3.amazonaws.com/2012/pdf/ib3612.pdf
((( Boko Haram: Emerging Threat to the U.S. Homeland: 26-27.
((( Mark Hosenball and John Shiffman, “U.S. Justice Dept Urges Terror Label for Nigerian
Militants”, Reuters, www.reuters.com/article/2012/05/18/us-usa-security-bokoharamidUSBRE84H01I20120518
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ذكرت موناكو يف رساتلها أنه ىلع الرغم من أن هجمات بوكو حرام وقعت داخل
نيجرييا فقط إىل اآلن ،فإنه جيب ىلع الواليات املتحدة أال تقلل من شأن اتلهديد
اذلي تمثله اجلماعة ىلع املصالح األمريكية .كما سلطت الضوء ىلع الصالت اليت
توصلت إيلها بوكو حرام مع «اجلمااعت اإلرهابية عرب الوطنية» ،بما يف ذلك القاعدة
يف بالد املغرب اإلساليم ،وأن مجاعة بوكو حرام «تبنت علنًا العنف ضد الغرب»(.)1
ٍّ
أرسل رئيسا لك من جلنة األمن القويم بمجلس انلواب األمريكي واللجنة
الفرعية املعنية بماكفحة اإلرهاب واالستخبارات رساتلني إىل وزيرة اخلارجية لكينتون؛
ًّ
حثا ىلع تصنيف مجاعة بوكو حرام كجماعة إرهابية يف  30مارس و 18مايو .2012

ًّ
حايلا ال يمكن لوزارة العدل وال وزارة
يف الرسالة األوىل ،أشار الرئيسان إىل أنه
اخلزانة اختاذ مثل هذه اإلجراءات دون خطر ال لزوم هل جراء تسمية اجلماعة كجماعة
إرهابية .باإلضافة إىل ذلك ،سيضمن هذا اتلصنيف ً
أيضا أن مجيع األعضاء اآلخرين
يف جمتمع املخابرات األمريكية دليهم لك الوسائل العسكرية واالستخباراتية
وادلبلوماسية واالقتصادية املتاحة هلم تلعطيل وردع عمليات بوكو حرام واتلخطيط
هلا ومجع األموال ىلع الصعيدين ادلويل واملحيل(.)2

أعربت الرسالة اثلانية عن قلق الرئيس من أن إدارة السالمة واألمن لم تتخذ
أي إجراء بشأن اتلصنيف  -ىلع الرغم من انلداءات املتكررة من اللجنة ،وكذلك
من وزارة العدل  -ولم ترد ىلع اخلطاب األول .أكد الرؤساء« :يُعد تصنيف بوكو
ًّ
حرام كمنظمة إرهابية ً
أساسيا ملنح واكالتنا االستخباراتية وأجهزة إنفاذ القانون
أمرا
السلطات القانونية لردع األفراد اذلين قد يقدمون ادلعم إىل مجاعة بوكو حرام يف
((( املرجع السابق.
((( “King, Meehan Statement on State Department Designation of Three Boko Haram a
Terrorist”, Congressman Pete King, https://peteking.house.gov/media-center/king-onthe-issues/king-meehan-statement-on-state-department-designation-of-three-boko
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الواليات املتحدة وخارجها ،وجتميد أي أصول معروفة بلوكو حرام .ال يمكن أن
ننتظر هذا اتلصنيف أكرث من ذلك»(.)1
ىلع الرغم من هذه ادلعوات من الكوجنرس ،فقد أشارت وزارة اخلارجية ً
مرارا إىل
ٍّ
بوكو حرام ىلع أنها «ليست مجاعة متجانسة» و«تهدف إىل حد كبري إىل تشويه سمعة
ً
احلكومة انليجريية» ،وال تمثل تهديدا للواليات املتحدة( .)2لقد توصل أعضاء جمليس
انلواب والشيوخ بشلك اعم إىل توافق يف اآلراء حول اتلهديد املتنايم من مجاعة بوكو
حرام؛ حيث يود معظمهم ىلع األقل أن يروا األسباب املنطقية وراء عدم حتديده من
ِقبَل وزارة اخلارجية .اكن اإلمجاع العام داخل الكوجنرس هو أنه ينبيغ ىلع وزارة
اخلارجية األمريكية إصدار تقرير إىل الكوجنرس حول تهديد مجاعة بوكو حرام
وملاذا جيب ىلع املجموعة أن تكون غري مدرجة يف قائمة املنظمات اإلرهابية ،أو
ال ينبيغ هلا ذلك ،ولكنها لم توجه األمني إىل تعيني املجموعة ىلع أنها منظمة
إرهابية( .)3وخالل جلسات االستماع يف الكوجنرس ،أعرب عدد قليل من األعضاء
عن معارضتهم تلصنيف اجلماعة كمنظمة إرهابية(.)4
يف  21يونية  ،2012صنفت وزارة اخلارجية ثالثة من القادة انليجرييني يف بوكو
حرام كإرهابيني اعمليني متخصصني :أبو بكر شياكو وأبو بكر آدم اكمبار وخادل
((( املرجع السابق.
((( تعتقد وزارة اخلارجية بأن هناك عنارص داخل بوكو حرام أكرث أيديولوجية ،وتريد دولة نيجريية جديدة مبنية ىلع قانون
الرشيعة ،بينما تريد بعض العنارص فقط زعزعة استقرار احلكومة؛ نتيجة خالفات مع احلكومة املركزية؛ وكذلك يستفيد
آخرون من أعمال العنف لرسقة ابلنوك ولالستفادة الشخصية ،انظر:

U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. LRA, Boko Haram, Al-Shabaab,
AQIM and Other Sources of Instability in Africa, Serial no. 112-142 (Washington, DC:
Government Printing Office, 2012): 85.

((( يعتقد الكوجنرس أنه إذا اكن دلى وزارة اخلارجية سبب وجيه لعدم تصنيف بوكو حرام كمنظمة إرهابية أجنبية ،فعليها أن ترشح
ذلك يف تقرير إىل الكوجنرس”Legislative Action Section for More on the Legislation Passed“ :
((( U.S. Congress House Committee on Foreign Affairs. U.S. Policy toward Nigeria: West
Africa’s Troubled Titan, Serial no. 112-184 (Washington, DC: Government Printing
Office, 2012): 37.

95

الربناوي( .)1بموجب األمر اتلنفيذي رقم « ،13224خيضع األشخاص األجانب اذلين
يدعمون أو يربطون بأي شلك آخر بإرهابيني أجانب» إىل قائمة اإلرهاب ادلويل
املتخصص( .)2وزعمت وزارة اخلارجية األمريكية أن تسمية اجلماعة جلماعة إرهابية
دويلة اكنت اكفية لـبوكو حرام ،وأن األشخاص املعينني سمحوا للواليات املتحدة
بالرتكزي ىلع األشخاص األكرث مسئويلة عن اتلهديدات والعنف املتطرف ،وباتلايل
جتنب احلاجة إىل تصنيف اجلماعة( .)3لم يوافق عديد من أعضاء الكوجنرس ىلع هذا
اتلقييم.
استغل أعضاء الكوجنرس جلسات االستماع حول نيجرييا وبوكو حرام ،املنتسبة
إىل القاعدة ،لطرح أسئلة ذات مغزى حول اتلهديد املتنايم للجماعة اإلرهابية الويلدة.
األهم من ذلك ،استخدم أعضاء الكوجنرس جلسات االستماع هذه الستجواب
مسئويل وزارة اخلارجية حول مقاومتهم لتسمية بوكو حرام كمنظمة إرهابية أجنبية.
ركز استجواب يف جملس الشئون اخلارجية جللسة اللجنة الفرعية حول السياسة
األمريكية جتاه نيجرييا بشلك كبري ىلع مقاومة وزارة اخلارجية تلصنيف بوكو حرام
ً
كمنظمة إرهابية أجنبية( .)4وجه العضو كريس سميث سؤال للسفري جوين اكرسون
حول سبب تصنيف وزارة اخلارجية لألفراد ،وليس املنظمة بأكملها كمنظمة إرهابية
أجنبية .كما استفرس سميث عن عدد املرات اليت صنفت فيها وزارة اخلارجية قادة
((( “Terrorist Designations of Boko Haram Commander Abubakar Shekau, Khalid al-
Barnawi and Abubakar Adam Kambar”, U.S. Department of State, https://2009-2017.
state.gov/r/pa/prs/ps/2012/06/193574.htm
((( يمنع القرار اتلنفيذي رقم  13224الوصول إىل مجيع ممتلاكت اإلرهابيني املعنيني واألفراد والكيانات ادلاعمة هلم بموجب
الوالية القضائية األمريكية .وزارة اخلزانة يه الواكلة اليت تتوىل إضافة األفراد إىل قائمة اإلرهابيني العامليني املحددين
بصفة خاصة ثم تقوم بتجميد ممتلاكتهم ،ولكن تتم العملية بالتشاور مع وزاريت اخلارجية والعدل ،انظر:
Executive Order 13224: Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons
Who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism (Washington, DC, 2001),
e-book, US Department of the Treasury (database).
((( Committee on Foreign Affairs. U.S. Policy toward Nigeria: 76.
((( املرجع السابق.29 :
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َّ ًّ
يتلق ردا
املجموعة كإرهابيني ،ولكن ليس املجموعة بأكملها  -وهو سؤال لم
عليه( .)1اكنت باس يه العضوة الوحيدة يف الكوجنرس اليت أعربت عن وجهات نظر
َ
تتماىش مع وزارة اخلارجية عن طريق طرح السؤال «هل تشعر أنه إذا ُو ِصفت املنظمة
[كمؤسسة إرهابية] فإنها ستشجعهم؟»( )2أجاب السفري اكرسون أن هذا اتلصنيف

سيعمل ىلع تعزيز وضع بوكو حرام ومساعدتها يف اتلجنيد ومجع اتلرباعت .يف اجللسة
ً
نفسها ،ردد ادلكتور دارين كيو منطق منظمة الصحة العاملية قائل« :إن تسمية بوكو
ً
انتصارا يف العالقات العامة،
حرام كجماعة إرهابية أجنبية اآلن ستعطي املتشددين
ً
فوفقا ملنطقهم ،تعد إدانة الواليات املتحدة هلم عالمة ىلع رشعية اإلسالم املتطرف».
كما ادىع كيو أن هذا اتلصنيف سيجعل احلكومة انليجريية تبدو أضعف ،ويمكن
أن تثري هجوم بوكو حرام ىلع مصالح الواليات املتحدة(.)3

العمل الترشييع
حيث أصبح من الواضح بشلك مزتايد أن وزارة اخلارجية األمريكية لن تعمل
ىلع تصنيف بوكو حرام كمنظمة إرهابية ،واهلجمات اليت تشن يف نيجرييا ىلع أنها
أعمال إرهابية ،قدم انلائب باتريك ميهان مرشوع قانون تلصنيف بوكو حرام
كجماعة إرهابية برقم  5822 H.R.يف مايو  .)4(2012ويف جملس الشيوخ ،قدم السناتور
ً
ً
ترشيعا مماثل ملرشوع القانون اذلي اقرتحه ميهان برقم  3249 S.بعد
سكوت براون

((( املرجع السابق.30 :
((( املرجع السابق.37 :
(((

املرجع السابق.84-83 :

((( حصل الترشيع ىلع  27من الراعة يف جملس انلواب .املؤتمر اثلاين عرش ملجلس انلواب األمريكي ،اجللسة اثلانية .قانون
تعيني بوكو حرام يف قوائم اإلرهاب لعام  ،2012جملس انلواب 17 ،مايو ،2012
http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc112/h5822_ih.xml
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أسبوع واحد فقط( .)1باإلضافة إىل الترشيع «القائم بذاته» ،يمكن لألعضاء ً
أيضا
استخدام عملية اتلعديل إلرفاق األحاكم املتعلقة ببوكو حرام بالترشيعات الوثيقة(.)2
حيتوي قانون تفويض ادلفاع الوطين رقم  5410 H.R.لعام  ،2013كما أقره جملس
انلواب ،ىلع قرار يتطلب من وزارة اخلارجية األمريكية حتديد ما إذا اكنت بوكو
حرام مؤهلة للحصول ىلع تصنيف كمنظمة إرهاب دويلة( .)3وقد تضمن تعديل
ً
قرارا يتطلب من مدير
جملس الشيوخ اخلاص بقانون تفويض دفاع األمن القويم
االستخبارات القومية تقديم تقييم استخبارايت حول اتلهديد اذلي تشلكه بوكو حرام،
وبعد ذلك ،يطلب من وزير اخلارجية تقديم تقرير إىل الكوجنرس حول اسرتاتيجية
الواليات املتحدة ملواجهة هذا اتلهديد( .)4تضمنت النسخة اليت أقرها جملس الشيوخ

((( “S.3249-Boko Haram Terrorist Designation Act of 2012: 112th Congress (2011-2012)”,
Congress.gov, www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3249
((( يف حالة بوكو حرام ،شمل «الترشيع ذو الصلة» قانون تفويض ًادلفاع الوطين وقانون ختصيصات وزارة اخلارجية والعمليات
اخلارجية للسنة املايلة  .2013عرض انلائب تشاريل دنت تعديل ىلع قانون ختصيصات وزارة اخلارجية والعمليات اخلارجية
اذلي سيتطلب من وزارة اخلارجية توضيح سبب عدم تعيينها ملنظمة بوكو حرام كمنظمة إرهابية أجنبية ،ووافقت عليه
جلنة خمصصات جملس انلواب يف  17مايو  ،2012انظر:

“Appropriations Committee Approves Fiscal Year 2013 State and Foreign Operations
Appropriations Bill”, House Committee on Appropriations, http://appropriations.
house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=295910
َّ
دعم هذا اتلعديل أعضاء جلنة اخلدمات املسلحة بمجلس انلواب ميهان (بنسيلفانيا) ،وكينج (نيويورك) ،وميللر
(((
(ميشيغان) ،وماكل (تكساس) ،وروجرز (أالباما) ،انظر:
Fourth Semiannual Report on the Activities of the Committee on Armed Services for the
112th Congress, House Report 112-744 (Washington, DC: Government Printing Office,
2013).
ٍّ
ً
((( جيب ىلع لك من جملس انلواب وجملس الشيوخ تمرير الترشيعات قبل أن تصبح قانونا .إذا اكنت هناك اختالفات بني
ً
تقريرا
االثنني ،فإن املفاوضني من جملس انلواب وجملس الشيوخ ،حيلون االختالفات يف مرشوع القانون ،ويعدون
ٌّ
َّ
يلصوت عليه لك منهما مرة أخرى ،انظر:
للمؤتمر
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, Public Law 112-239 (n.p.:
Authenticated U.S. Government Information, 2013), online e-book, www.congress.
gov/112/plaws/publ239/PLAW-112publ239.pdf
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ً ُ
َّ
ًّ
دخل كتعديل من قبل السناتور سكوت براون(ُ .)1وق َعت اتفاقية ضمان
نصا مشابها أ ِ
وصول األموال لعام  ،2013بما يف ذلك حكم بوكو حرام ،وحتويلها إىل قانون يف
 2يناير .)2(2013
وركز عدد آخر من أعضاء الكوجنرس ىلع قضية بوكو حرام ،ويرجع الفضل يف
ًّ
جزئيا إىل االهتمام اذلي ُو َّجه إىل املجموعة يف الاكبيتول هيل من خالل عمل
ذلك
رشكة  .HHSCقادت عضوة الكوجنرس ميشيل باكمان رسالة إىل الرئيس انليجريي
جوناثان تتعلق بالعنف املتنايم بلوكو حرام واقرتاحات ملواجهة اتلمرد( .)3كما بعث
أعضاء الكوجنرس مايك بومبيو ومايكل اكبوانو رسالة إىل الوزيرة لكينتون مع
جتمع احلرية ادلينية يف جملس انلواب ادلويل ،وطلبوا من الوزير اتلنديد بإجراءات
بوكو حرام واالعرتاف بالطبيعة ذات ادلوافع ادلينية هلجماتهم .شجعت الرسالة
ً
أيضا الوزيرة لكينتون ىلع انلظر يف توصية جلنة حاكم الواليات املتحدة األمريكية
 USCIRFبتصنيف نيجرييا كدولة ذات أهمية خاصة(.)4

الطريق إىل األمام :املؤتمر الـ  113وما بعده

ًّ
بينما ينتظر الكوجنرس ردا من مدير االستخبارات القومية ووزيرة اخلارجية،
ً
عمل بأحاكم بوكو حرام يف اتفاقية اتلنمية انلظيفة لعام  ،2013قدم السيناتور ريش
((( U.S. Senate. 112th Congress, 2nd Session. S.AMDT.3036 to S.3254 National Defense
Authorization Act for 2013.
((( National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, www.congress.gov/112/plaws/
publ239/PLAW-112publ239.pdf
((( باكمان عضوة يف جلنة جملس انلواب للمخابرات ،انظر:

Michele Bachmann et al., “Letter to Goodluck Jonathan, Nigerian President”,
Vote Smart, http://votesmart.org/public-statement/690633/

((( “Congressional Scorecard for International Religious Freedom 112th Congress”, Open
Doors USA, 2012.
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قانون تعيني بوكو حرام كمنظمة إرهابية برقم  198 S.يف  31يناير  .2013سيتطلب
هذا من وزارة اخلارجية تقديم تقرير إىل الكوجنرس يف غضون ً 30
يوما من تمرير
القانون ،حيدد بعد التشاور مع االستخبارات ما إذا اكنت بوكو حرام تيف باملعايري
الالزمة يلتم تصنيفها ىلع أنها منظمة إرهابية دويلة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذا
ً
ً
الترشيع يتخذ موقفا أكرث تشددا من بوكو حرام ،وذلك بإضافة «شعور الكوجنرس بأن
ُ َّ
بوكو حرام تيف بمعايري التسمية كمنظمة إرهابية أجنبية ...وجيب أن ت َصنف ىلع هذا
انلحو»( .)1باإلضافة إىل ذلك ،خالل جلسة استماع جلنة اخلدمات املسلحة اتلابعة
ملجلس الشيوخ للجرنال ديفيد رودريغزي؛ القائد اجلديد لقيادة الواليات املتحدة يف
إفريقيا ،أثار السناتور كييل أيوت أسئلة عديدة ،فيما يتعلق خبطر حرب بوكو حرام
واالسرتاتيجية األمريكية ملواجهة هذا اتلهديد(.)2

ىلع الرغم من االهتمام املتواصل باملجموعة ،فلم يفقد الكوجنرس العديد من
الفرص تلوجيه املزيد من االهتمام إىل املجموعة .عقدت جلسات تأكيد يف أوائل اعم
 2013ثلالثة من أىلع املناصب األمنية الوطنية يف اإلدارة :وزير ادلولة ،ووزير ادلفاع،
ومدير واكلة االستخبارات املركزية .لسوء احلظ ،سيطرت اخلالفات السياسية ىلع خط
االستجواب من أعضاء جملس الشيوخ خالل جلسات االستماع هذه حول قضايا
ترتاوح بني استخدام الطائرات بدون طيار إىل اتلفاين إلرسائيل ،ولم تُ َ
طرح أي أسئلة
خبصوص بوكو حرام(.)3

((( “S.198 – Boko Haram Terrorist Designation Act of 2013: 113th Congress (2013-2014)”,
Congress.gov, www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/198/text
((( Spencer Ackerman, “Military’s Next Africa Chief Indicates 3 Terror Groups Are on
His Hit List”, WIRED, www.wired.com/dangerroom/2013/02/africa-rodriguez/
((( Jonathan Bernstein, “Hagel, Kerry, Brennan: Is the Senate Even Trying?” Salon, www.
salon.com/2013/02/09/hagel_kerry_brennan_is_the_senate_even_trying/
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جيب أن يواصل الكوجنرس األمريكي تسليط الضوء ىلع طبيعة اتلهديد
اذلي تشلكه مجاعة بوكو حرام ىلع الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل توفري اإلرشاف
واتلوصيات لالسرتاتيجيات العسكرية وادلبلوماسية ملواجهة تهديد املجموعة
ونفوذها .مع احتدام األزمة يف مايل ووجود أدلة ىلع تواجد مقاتيل بوكو حرام،
ًّ
مهتما باجلماعة( .)1اكن انلائب إدوارد رويس؛ الرئيس اجلديد
ال يزال الكوجنرس
للجنة الشئون اخلارجية يف جملس انلواب ،يتابع صعود بوكو حرام منذ اعم  2009ىلع
األقل كما هو موثق يف مدونته ،وبوصفه رئيس اللجنة سيكون دليه عديد من الفرص
جلذب االنتباه إىل بوكو حرام يف الكوجنرس.
مؤخرا َّ
ً
شبه اجلرنال اكرتر هام؛ قائد أفريكوم ،بوكو حرام
يف خطاب ألقاه
بمنظمة القاعدة يف التسعينيات ،مما يدل ىلع وجهة نظره حول إماكنات املجموعة
املستقبلية( .)2يف وقت اتلقشف املايل وعدم ايلقني ،من الرضوري أن يواصل أعضاء

الكوجنرس وجلانه املختلفة تسليط الضوء ىلع تهديد بوكو حرام؛ من أجل احلفاظ
ىلع اتلمويل جلمع املعلومات ،وكذلك الربامج والرشااكت املهمة؛ مثل الرشاكة اآلمنة
للتعاون بالواليات املتحدة األمريكية واملعونة اإلنسانية إىل نيجرييا .وجيب أن
حيافظ الكوجنرس ىلع اهتمامه بزيادة نشاط بوكو حرام ،وأن يتأخذ مجيع اخلطوات
ملنع اهلجوم ىلع املصالح األمريكية يف اخلارج أو يف ادلاخل.

((( Congressman Ed Royce, “Nigeria’s Cancer Spreads”, Foreign Intrigue Blog, http://
royce.house.gov/newsblog/documentsingle.aspx?DocumentID=258053; Congressman
Ed Royce, “Education Is Prohibited”, Foreign Intrigue Blog, http://royce.house.gov/
newsblog/documentsingle.aspx?DocumentID=140976
(((

“Counterterrorism in Africa”, C-SPAN, www.c-spanvideo.org/program/309739-1
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9
بوكو حرام وعزلة شمال نيجرييا:
اآلثار اإلقليمية وادلويلة
جوزيف سييجل؛ جامعة ادلفاع الوطين بالواليات املتحدة األمريكية
أدت محلة بوكو حرام العنيفة اليت اكنت تهدف إلقامة دولة إسالمية يف شمال
نيجرييا إىل تزايد عزلة هذه املنطقة .وتشري اتلقديرات إىل أن اتلجارة يف اكنو ،املحور
االقتصادي يف الشمال ،قد اخنفضت إىل انلصف يف السنوات األخرية .فاكن ما يقرب
من  15مليار دوالر من اتلجارة السنوية ومليونني من ابلدلان املجاورة متداولني يف
اكنو .ومع ازدياد اهلجمات العنيفة اليت قامت بها بوكو حرام ،يقل عدد اتلجار اذلين
يعربون احلدود ً
منعا للمخاطرة .ويزتامن هذا مع تدفق األعمال اتلجارية اليت تغادر
الواليات الشمايلة من بورنو إىل اكدونا؛ من أجل مزيد من االستقرار يف اجلنوب .وقد
أدى تسارع اختطاف بوكو حرام للسياح الفرنسيني يف فرباير  2013إىل تسارع اهلبوط
ً ُ
وأيضا ،ق ّيَد اإلنرتنت واهلاتف اخللوي بسبب قصف بوكو حرام
يف السفر يف املنطقة.
لـ  24حمطة إرسال واستقبال قاعدية تابعة ملا ال يقل عن ست رشاكت اتصاالت يف
الشمال الرشيق.
ويف حني أن إعالن الرئيس جوناثان حالة الطوارئ يف مايو  2013ينطبق فقط ىلع
الواليات الشمايلة الرشقية اثلالث بورنو ويويب وأداماوا ،فإن األثر الرتاكيم للعنف
واتلخويف بلوكو حرام هو السبب يف العزلة املتنامية يف الواليات الشمايلة .وختدم
هذه العزلة أهداف بوكو حرام ً
جيدا .فمن انلاحية األيديولوجية ،تزعم الطائفة أنها

تسىع إىل نسخة أنىق من اإلسالم .ويؤدي قطع مجيع روابط املنطقة بالعالم اخلاريج إىل
احلد من تأثري األفاكر اخلارجية واتلكنولوجيا واملوارد ،مما يرتك مساحة أكرب ألهداف
اجلماعة.
إن تزايد عزلة شمال نيجرييا يوازي انلموذج اذلي لوحظ يف شمال مايل يف
السنوات اليت سبقت اتلدخل العسكري الفرنيس -الغريب يف يناير  ،2013عندما
سيطر املسلحون اإلسالميون ىلع مساحات واسعة من األرايض .وشوهدت نماذج
العزلة املماثلة يف املناطق القبلية يف باكستان وجنوب رشق الصومال يف إطار حركة
الشباب .ويف احلالة اثلانية ،تضمنت هذه السيطرة منع تقديم املساعدات اإلنسانية
للمناطق املترضرة من املجاعة واجلفاف يف رشق إفريقيا اعم .2011

اآلثار اإلقليمية وادلويلة

العزلة ليست فقط إشاكيلة لشمال نيجرييا ولكنها حتمل ً
أيضا تداعيات إقليمية
ً
ودويلة مهمة .فيه أول تربك الفهم اخلاريج لدليناميكيات املعقدة اليت تتكشف ىلع
األرض .وهذا يشمل تقييم مدى أهمية بوكو حرام يف تصاعد اتلمرد اإلساليم عرب
ً
تمردا ًّ
حمليا ،فقد اختذت
منطقة الساحل .وبينما نشأت مجاعة بوكو حرام باعتبارها
بشلك مزتايد بعض السمات ادلويلة .ويذكر أن اجلماعة دليها اآلن مقاتلون من بنني
وتشاد وموريتانيا وانليجر والصومال والسودان .ومن املرجح أن يزداد وجود هؤالء
املقاتلني يف شمال نيجرييا مثلما حدث مع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلساليم
وإجبار رشاكئه املسلحني ىلع احلضور من معاقلهم يف شمال مايل .فقفزة بوكو حرام
الضخمة يف العدد يف اعم  ،2011وارتباطها املعلن مع تنظيم القاعدة ،واعتمادها ىلع
اتلكتياكت املستخدمة يف كتاب السلفيني العاليم؛ مثل استخدام االنتحاريني
والعبوات انلاسفة ،تويح بفعايلة اتلدخالت وادلعم من شبكة اجلهاد العاملية.
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ومن منظور اجلهات الفاعلة اخلارجية ،فإن الغموض اذلي تودله احلركيات
السائلة يف الشمال يؤكد تردد جهود حتقيق االستقرار احلكومية .ويعزز ذلك تقارير
عن انتهااكت حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن انليجريية ملالحقة مجاعة
بوكو حرام .ومع ذلك ،فإن سحب ادلعم اتلقين والفين اخلاريج من شأنه أن يضعف
جهود حتقيق االستقرار .ومن املمكن أن تستفيد احلكومة انليجريية من ادلروس
ُ
ج َعت من حلفائها
املكتسبة من عمليات ماكفحة اتلمرد املحلية الساكنية اليت ِ
اإلقليميني وادلويلني .إن عدم إجراء تعديالت ىلع الرد العسكري نليجرييا خياطر
بتعزيز الشاكوى املرشوعة للمجتمعات يف الواليات الشمايلة وحتفزي عملية اتلوظيف
دلى بوكو حرام .وسيؤدي ذلك إىل تضاعف فرتة (انلطاق املحتمل) لعدم االستقرار،
مما يؤدي إىل مزيد من العزلة وتدهور ظروف املعيشة ألوئلك اذلين يعيشون يف شمال
نيجرييا.
وتبني اتلجربة من أجزاء أخرى من إفريقيا ،أنه لكما طال هذا الزناع ،ازدادت هذه
ً
ً
ً
كثريا من األشاكل بما يف ذلك :انشقاق
كبريا .ويمكن أن يتخذ هذا
انتشارا
األزمة
بوكو حرام إىل جممواعت أكرث (ويه عملية قد تكون جارية بالفعل) ،وتسارع انتشار
عدم االستقرار يف ادلول املجاورة ،وانلمو يف عدد انلازحني واملنفيني ،وارتباط بوكو
حرام بمهريب املخدرات عرب احلدود تلعزيز تمويل تمردهم ،وزيادة اهلجمات ىلع
أساس ديين يف أماكن أخرى يف نيجرييا ،وحتويل اهلجمات اإلرهابية إىل أهداف
سهلة يف مجيع أحناء ابلالد.
وهناك آثار أخرى هامة ولكن غري مبارشة إقليمية ودويلة يشلكها عدم استقرار
بوكو حرام .ويعين نرش نيجرييا املستمر للقوات يف والياتها الشمايلة أنها ستكون أقل
ًّ
تارخييا ،اكن
قدرة ىلع اإلسهام بقوات حلفظ السالم يف عمليات السالم اإلقليمية.
نليجرييا دور قيادي يف مبادرات األمن اإلقلييم ،ويه ثاين أكرب بدل يسهم بقوات يف
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إفريقيا وقوات ختدم يف  10بعثات خمتلفة حلفظ السالم يف اعم  .2013يشمل هذا ً
أيضا أكرب
وحدة من القوات يف شمال مايل.
وباإلضافة إىل ذلك ،توفر نيجرييا نصف احتياجات احلبوب يف منطقة الساحل.
ونتيجة للزناع يف الشمال ،اخنفض اإلنتاج وارتفعت األسعار مما تسبب يف خماوف خطرية
متعلقة باألمن الغذايئ يف املنطقة ،وال سيما انليجر اليت تعتمد ىلع االسترياد .وعالوة
ىلع ذلك ،تقلل العزلة من إماكنية اتلطور ،ويظهر هذا بشلك مؤثر يف احلملة العاملية
للقضاء ىلع شلل األطفال .شمال نيجرييا يه إحدى ثالث مناطق فقط يف العالم ايلوم
(مع باكستان وأفغانستان) يستمر فيها فريوس شلل األطفال .وإن عدم إماكنية الوصول إىل
املنطقة الشمايلة باإلضافة إىل املعلومات املضللة املتعلقة بغرض محالت اتلطعيم ختاطر
بعرقلة أحدث محلة للقضاء ىلع املرض وحترير مليارات ادلوالرات من املوارد ملبادرات
الصحة العامة األخرى حول العالم.
ومن انلاحية السياسية ،فإن اتلهديد اذلي تشلكه بوكو حرام والرد العنيف من جانب
قطاع األمن انليجريي يهدد ً
أيضا بتقويض الرشعية املتصورة للحكومة ودعم عملية
تطوير ادليمقراطية يف نيجرييا .ويف الواقع ،فإن العنرص الرئييس يف كتابات بوكو حرام
هو أن احلكومة فاسدة وغري مهتمة وال تمثل مصالح الساكن يف الشمال .وإذا قوبل هذا
املنظور من نسبة كبرية بماكن من الشمايلني ،فإن صالحية االنتخابات املستقبلية والرغبة
يف حل املصالح املتنافسة من خالل املؤسسات ادليمقراطية ستتعطل .فلقد أصبحت هذه
اتلصورات واسعة االنتشار بالفعل يف الشمال؛ حيث يسىع الرئيس جوناثان إىل إاعدة
انتخابه يف اعم  ،2015وباتلايل ستتعرض املنطقة ملزيد من احلرمان من احلقوق.
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اخلاتمة
يف الوقت اذلي تعد فيه بوكو حرام جمرد مشلكة داخلية ،فإن اتلهديد اذلي تشلكه هل
ً
وبناء ىلع ذلك ،فمن املهم أن تويل احلكومة
أصول متعددة اجلنسيات واملحراكت واآلثار.
انليجريية والرشاكء اخلارجيون األولوية إلبقاء الروابط بني شمال نيجرييا والعالم اخلاريج.
فيف نهاية املطاف ،هذه معركة من أجل اكتساب ثقة الساكن املحليني .وتعد االتصاالت
ًّ
ً
مركزيا يف معادلة االستقرار .ويمكن لالرتباط اخلاريج ترسيع تعلم احلكومة
عنرصا
ىلع هذه اجلبهة ،وكذلك السؤال األوسع حول كيفية مواجهة خصم حميل خطري مع ضبط
انلفس واحلساسية جتاه الضحايا املدنيني .وهناك حتديات مماثلة يف منطقة الساحل واملغرب
العريب ورشق إفريقياً ،
وأيضا أمريكا الالتينية ورشق آسيا .فال يوجد بدل واحد دليه لك
اإلجابات .ومع ذلك ،فإن فتح قنوات تبادل املعلومات مع اجلهات الرشعية الفاعلة يف هذه
السياقات يمكن أن يساعد يف جتنب بعض األخطاء األكرث لكفة .إن تعزيز اتلعاون األمين
اإلقلييم ،ال سيما مع ادلول املجاورة نليجرييا يف الشمال  -تشاد وانليجر والاكمريون  -هل
األولوية اخلاصة بانلظر إىل العنارص اإلقليمية خلطر املتشددين.
ً
ونظرا ملستويات انعدام اثلقة يف شمال نيجرييا ،فيمكن للرشاكء اإلقليميني وادلويلني
ً
أيضا لعب أدوار حيوية كوسطاء أمنيني يف تعزيز احلوار بني املجتمعات املحلية واحلكومة
انليجريية .وهذا ،بدوره ،يمكن أن يسهم يف تعزيز رشعية قادة احلكومات .وعالوة ىلع
ذلك ،يمكن للجهات الفاعلة اخلارجية أن يكون هلا دور حيوي يف ضمان وصول املوارد
تارخييا وتتعرض ً
ًّ
أيضا ملظالم حقيقية .ومن
املتطورة إىل املجتمعات اليت جرى تهميشها
املحتمل أن تقدم منظمات املجتمع املدين اليت هلا روابط طويلة باملجتمعات املحلية أفضل
مساعدة من هذا القبيل .ويمكن للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين املحيل وادلويل
أن تقدم املساءلة لقطاع األمن يف نيجرييا ىلع حنو مماثل .إن اتلحديات اليت تفرضها
بوكو حرام يه رمز نلموذج أمين ناشئ يف إفريقيا ايلوم؛ حيث تدمج املظالم املحلية مع
األيديولوجيا ادلويلة واتلمويل واتلكنولوجيا .وسيتطلب اتلصدي الفعال هلذه اتلهديدات
متعددة الطبقات ،اتلعاون بني ادلول املجاورة نليجرييا والرشاكء ادلويلني.
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