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تيار بوكو حرام املعتدل ومعضلة مكافحة اإلرهاب النيجريية
نبذة عن املؤلف
جاكوب زين هو أستاذ مساعد يف برانمج الدراسات العليا "اجلهات الفاعلة العنيفة من غري الدول يف السياسة العاملية" ،يف
قسم الدراسات األمنية يف جامعة جورجتاون ،وابحث أول يف شؤون أفريقيا وأوراسيا يف "مؤسسة جيمستاون" يف واشنطن
العاصمة.
عالوة على ذلك ،أجرى حبو اًث ميدانية يف مقاطعة بورنو ،نيجرياي ،ويف النيجر والكامريون وتشاد ،لرسم خريطة للهيكل
التنظيمي لبوكو حرام يف نيجرياي ،للسفارة السويسرية ،قبل مفاوضات عام 2016؛ بشأن اختطاف تلميذات يف منطقة
تشيبوك.
نشرت أحباثه عن بوكو حرام يف عدد من اجملالت العلمية؛ مثل «دراسات يف الصراع واإلرهاب» ،و«اإلرهاب والعنف
السياسي» ،و«احلروب الصغرية والتمرد» ،و«الدراسات األفريقية احلديثة».
جاكوب زين مؤلف كتاب «كشف النقاب عن بوكو حرام :استكشاف اجلهاد العاملي يف نيجرياي» ،الذي نشرته "دار لني
رينر" يف ربيع عام  ،2020ابلتعاون مع "مركز هاندا لدراسة اإلرهاب والعنف السياسي" يف جامعة سانت أندروز.
وجيري حالياا أحبا اًث عن اجلهاديني النيجرييني يف الشتات يف اململكة العربية السعودية الذين أسسوا بوكو حرام .وميكن التواصل
معه من خالل الربيد اإللكرتوينjaz35@georgetown.edu :
صورة الغالف :جاكوب زين" ،داعش-والية غرب أفريقيا ،فيديو "الصاحلني" عن إعادة دمج أيب بكر شيكاو للمقاتلني
والوالء لتنظيم داعش 25 ،يونيو  ،2021كتاب «كشف النقاب عن بوكو حرام»"
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مقدمة
منذ أتسيس "بوكو حرام" يف عام  2002وإطالق اجلهاد يف عام  ،2009اكتسبت اجلماعة مسعة سيئة بسبب عدد من
اهلجمات .كان أبرزها اختطاف تشيبوك يف عام  2014الذي أعلن فيه زعيم اجلماعة ،أبو بكر شيكاو" ،استعباد" أكثر من
 200تلميذة معظمهن مسيحيات ،مث عرضهن يف مقطع فيديو 1وهن يتلون مقاطع إسالمية ،ويرتدين زي إسالمي .ومع
ذلك ،فلم يكن هذا االختطاف سوى واحدة من عشرات اهلجمات الوحشية املماثلة اليت شنتها اجلماعة.
أيضا املذاب اليت ارتكبتها بوكو حرام ضد اجلنود ،ويف عدد من املناسبات ،ضد املدنيني ،خاصة احلراس
من اهلجمات البارزة ا
عددا من هذه اجملازر ،ونشرهتا علناا للتفاخر بوحشيتها حتت قيادة شيكاو،
الذين تعاونوا مع اجليش .كما سجلت اجلماعة ا
فضال عن تقليدها لوحشية تنظيم داعش ،مثل إعدام األعداء ورميهم من على اجلسور .2كما شهدت التفجريات االنتحارية-
ا
منذ العملية األو ى ضد مبىن األمم املتحدة يف أبوجا يف عام  2011وحىت الوقت احلاضر -على صعود بوكو حرام ،ومنذ
ذلك احلني قتل مئات املدنيني واملصلني يف الكنائس واملساجد واجلنود يف مثل هذه العمليات.3

أيضا تيار معتدل ال حيظى بدراسة كافية .وهذا ال يعين أن املعتدلني يرتقون إ ى درجة املساملني
ومع ذلك ،ظهر يف بوكو حرام ا
اخنفاضا يف العنف ضد املدنيني ،إن مل يكن
أبي حال من األحوال .لكن ،مقارنة مبغاالة شيكاو ،ميثّل هذا التيار املعتدل
ا
تعرض هو نفسه لالنتقاد بسبب هنجه
ا
أيضا ضد املسيحيني وعمال اإلغاثة .كما أنه يش ّكل ا
حتداي للجيش النيجريي ،الذي ّ
4
القاسي يف مكافحة اإلرهاب .
وقد لوحظ التيار املعتدل يف بوكو حرام يف فرتات عدة ،مبا يف ذلك عام  2003خالل اشتباكات كاانما؛ ويف عام ،2007
يف أعقاب اغتيال الباحث السلفي النيجريي الشيخ جعفر حممود آدم؛ ويف عام  ،2011من خالل تشكيل فصيل أنصار
ومؤخرا ،يف مايو
املسلمني؛ ويف عام  ،2016بعد رحيل شيكاو من تنظيم داعش -والية غرب أفريقيا ()ISWAP؛
ا
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 ،2021عندما تقلّد أبو مصعب الربانوي قيادة التنظيم وهاجم خمبأ شيكاو ،ما دفع شيكاو إ ى تفجري نفسه بقنبلة انتحارية
لقتل نفسه ،ودمج مقاتلني من قاعدة شيكاو الرئيسة يف تنظيم داعش-والية غرب أفريقيا.
يتناول هذا التقرير ابلتفصيل احلاالت اليت ظهر فيها التيار املعتدل ،ويركز على األحداث اليت وقعت منذ مايو  .2021مث
يشري إ ى كيف أن النجاح األخري للتيار املعتدل -من خالل تغلب الربانوي على شيكاو -قد يؤثر على مسار التمرد،
حتداي للجيش النيجريي.
ويش ّكل ا
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التيارات املعتدلة يف بوكو حرام
دراسة احلالة األوىل :حممد يوسف مقارنة مبحمد عل
ذكر مجيع قادة وأعضاء بوكو حرام تقريباا أن أتسيس اجلماعة قد بدأ يف عام  .2002جاء ذلك يف خضم أحداث 11
سبتمرب ،اليت ترددت أصداؤها يف مجيع أحناء نيجرياي ،خاصة يف الشمال الذي يش ّكل األغلبية املسلمة .5وكان مؤسس
اجلماعة ،حممد يوسف ،والد أبو مصعب الربانوي ،يف اململكة العربية السعودية ألداء فريضة احلج يف ذلك الوقت ،وأصب
مؤيدا بقوة لتنظيم القاعدة بعد علمه ابهلجمات على مركز التجارة العاملي والبنتاجون.6
ا
مقاال
يف الوقت نفسه ،على الصعيد احمللي ،كانت هناك فضيحة شهرية كتبت عنها صحفية شابة ،هي اسيوما دانيال ،ا
افتتاحياا قالت فيه إن النيب حممد سيدعم مسابقة ملكة مجال نيجرياي .اعترب زعماء مسلمي مشال نيجرياي هذا جتدي افا
ويستوجب عقوبة اإلعدام ،ومن مث أجربت الصحفية على الفرار من نيجرياي ،وحصلت يف هناية املطاف على اللجوء يف
النرويج .7ومع ذلك ،مل تعاقب قط ،األمر الذي أغضب حممد يوسف ودفعه للمطالبة ابجلهاد وتطبيق الشريعة يف نيجرياي.8
ولكن عندما حاول رفيق يوسف ،حممد علي ،الذي تلقى أمو ااال من تنظيم القاعدة ،شن جهاد من انطالقاا من كناما الريفية
بوالية يويب يف نيجرياي يف ديسمرب  ،2003تراجع يوسف .فلقد كان يعتقد أنه ال يزال من السابق ألوانه الشروع يف اجلهاد،
كفارا .9ولذلك ،مثّل
ما دفع حممد علي إ ى إعالن ليس يوسف فحسب ،بل مجيع اجملتمع النيجريي تقريباا الذين اختلفوا معه ،ا

عتدال مقارنة مبحمد علي ،الذي قتل مع قرابة  24من أتباعه خالل وبعد محلة قوات األمن النيجريية على أتباع
تيارا م ا
يوسف ا
مقرا هلم يف ديسمرب.2003
حممد علي الذين يتخذون من كاانما ا
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دراسة احلالة الثانية :حممد يوسف يرفض اغتيال جعفر آدم
بعد أربع سنوات من اشتباكات كاانما ،ضم حممد يوسف أتباع علي ألتباعه ،على الرغم من أن يوسف وعلي كاان قد تنازعا
حول ما إذا كان من املناسب بدء اجلهاد يف عام  .2003ابإلضافة إ ى ذلك ،جذبت دعوة يوسف إلقامة دولة إسالمية يف
نيجرياي على أساس منهجية طالبان والقاعدة ،وتشويه مسعة الدولة النيجريية والغرب بسبب اإلساءات للمسلمني ،شرحية
متنوعة من اجملتمع إ ى يوسف ،مبا يف ذلك النخب ،وكذلك الشباب احلضري الفقري .10يف الوقت نفسه ،أنى التيار السلفي
الرئيس يف نيجرياي ،الذي ّروج لتنظيم القاعدة يف السنوات اليت تلت  11سبتمرب ،بنفسه عن النزعة اجلهادية ،وبدأ يتجنب

يوسف ويدينه ،مبا يف ذلك وصفه أبنه ينتمي إ ى "بوكو حرام" ،اليت تعين أن "التعليم الغريب حرام" ،للسخرية من نفوره من
التعليم الغريب.11
يف خضم العداء املتصاعد بني أتباع يوسف وأبرز داعية سلفي نيجريي ،الشيخ جعفر حممود آدم ،اغتال األتباع السابقون
حملمد علي ،الذين أصبحوا اآلن جزءاا من أتباع يوسف األوسع نطاقاا ،آدم .ومع ذلك ،شرع يوسف يف حضور جنازة آدم
ملواساة أفراد عائلته ،لكن تالميذ آدم املقربني طلبوا منه مغادرة املكان .كما كتب أبو مصعب الربانوي ،جنل يوسف ،بعد
سنوات ابستياء عن اغتيال آدم ،وألقى ابللوم يف اهلجوم على أتباع الراحل حممد علي.12
وهكذا ،يشري اغتيال آدم ،مرة أخرى إ ى وجود تيار معتدل نسبياا يف اجلماعة ،اليت كانت تسمى آنذاك بوكو حرام .فعلى
سبيل املثال ،عارض يوسف اغتيال الدعاة املسلمني املتنافسني .13ومع ذلك ،كان شيكاو ،انئب يوسف آنذاك ،يتباهى بعد
جسد فيما
سنوات بقتل اجلماعة آلدم .وعلى الرغم من أن شيكاو كان حتت قيادة يوسف عندما اغتيل آدم ،إال أن شيكاو ّ
بعد اخلط األيديولوجي األكثر تطرفاا يف احلركة الذي ظهر بعد وفاة يوسف يف يوليو  2009وتويل شيكاو زمام القيادة.
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دراسة احلالة الثالثة :معارضة مجاعة أنصار املسلمني أليب بكر شيكاو

أبوبكر شيكاو

14

يف يوليو ،2009شنت احلكومة النيجريية محلةا على أتباع يوسف الذين ازداد عددهم ،ووصل إ ى مئات اآلالف وأصبحوا
مشروعا لسلطة الدولة .15وخالل هذه احلملة ،قتل يوسف وعدة مئات من أتباعه ،وأطلق النار على شيكاو،
حتداي
ا
يشكلون ا
لكنه جنا .ويف الذكرى السنوية األو ى لوفاة يوسف ،أعلن شيكاو أنه زعيم مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد (،)JASDJ
على الرغم من أن اسم "بوكو حرام" ظلت االسم املعروف للجمهور.16

بعد عام من قيادة مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،بدأ القادة الفرعيون لشيكاو يثورون على أساس أنه خان إرث حممد
يوسف من خالل إصدار أوامر بقتل املقاتلني بسبب خمالفات بسيطة واملدنيني املسلمني جملرد عدم االنضمام إ ى اجلماعة .مث
كتب القادة الفرعيون الذين تدربوا مع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي يف وقت وفاة حممد علي تقريباا ،بل وبشكل
أكثر كثافة بعد وفاة يوسف ،إ ى تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي لشرح "احنراف شيكاو ومغاالته" .17وقد وافق
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أخريا على انفصال هؤالء القادة املنشقني عن شيكاو ،وتشكيل مجاعة "أنصار
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ا
املسلمني يف بالد السودان".
اختلفت مجاعة أنصار املسلمني عن مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،من خالل الرواايت ،حول إحياء دولة عثمان دان
فوديو اإلسالمية قبل االستعمار ،والرتكيز على اختطاف الغربيني للحصول على فدية ،ومهامجة قوات األمن النيجريية
واملسيحيني فقط الذين يزعم أهنم كانوا يتنازعون مع املسلمني يف منطقة احلزام األوسط 18املضطربة يف نيجرياي.
وعلى الرغم من أن مجاعة أنصار املسلمني سرعان ما اختفت من الوجود ،بعدما قتل موالون جلماعة أهل السنة للدعوة
اعتداال
واجلهاد أعضاءها ،وفككت قوات األمن النيجريية خالاي قادهتا ،إال أن اجلماعة قدمت "رواية مضادة" جهادية أكثر
ا
نسبياا مقارنة جبماعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،وأسلوب هجوم أقل وحشية أو على األقل مييل إ ى جتنب استهداف املدنيني.
اعتداال يف شن اجلهاد من هنج شيكاو.
هنجا أكثر ا
ولذلك ،فإن اجلماعة متثل ا

حالة الدراسة الرابعة :رحيل أبوبكر شيكاو عن داعش -والية غرب أفريقيا

صمد أبو بكر شيكاو أم ام التحدي الذي تواجهه قيادته من مجاعة أنصار املسلمني ،وعلى الرغم من أنه تعهد ذات مرة
ابلوالء لتنظيم القاعدة ،إال أنه تعهد يف مارس  2015ابلوالء لـ "خليفة" تنظيم داعش ،أبو بكر البغدادي .وقد حدث ذلك
وسط الغزوات اإلقليمية املروعة اليت قامت هبا مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف والية بورنو ،واألجزاء اجملاورة من مشال
شرق نيجرياي ،والنيجر وتشاد والكامريون ،اليت غطت مساحة أرض تبلغ مساحتها تقريبا مساحة بلجيكا.
مرتددا يف التنازل عن السلطة للبغدادي -من
ويف الوقت نفسه ،كانت هناك ضغوط داخلية كبرية على شيكاو -الذي كان ا
أبو مصعب الربانوي وغريه من األعضاء رفيعي املستوى يف مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،لكن شيكاو اضطر للرضوخ
واتباع أوامر تنظيم داعش أو املخاطرة ابإلطاحة به من الداخل.19
وبعد هذا التعهد ،حل داعش -والية غرب أفريقيا حمل مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،يف حني أبلغ أبو مصعب الربانوي
وغريه من القادة الفرعيني لتنظيم داعش عن انتهاكات شيكاو للسلطة .وحبلول أغسطس  ،2016ومع تعايف داعش -والية
غرب أفريقيا من اهلجمات العسكرية ضده ،والشروع يف استعادة أراضيه املفقودة ،حكم تنظيم داعش لصاحل املعتدلني
النسبيني يف داعش -والية غرب أفريقيا يف نزاعاهتم مع شيكاو.
وأدى ذلك إ ى مغادرة شيكاو لداعش -والية غرب أفريقيا وإعادة إطالق مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد وإنشاء قاعدته
يف سامبيسا ،يف بورنو ،يف حني نشط داعش -والية غرب أفريقيا يف بقية بورنو ،حتت قيادة الربانوي.20
18

Jacob Zenn, “Ansaru: Who Are They And Where Are They From?,” Council on Foreign Relations-Africa in Transition, 1
July 2013, https://www.cfr.org/blog/ansaru-who-are-they-and-where-are-they.
19
”Andrea Brigaglia, “‘Slicing off the Tumour’: The History of Global Jihad in Nigeria, as Narrated by the islamic State,
Politics and Religion Journal, 12.
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عموما ،مثل أنصار
واصل داعش -والية غرب أفريقيا انتقاد "تقسيم اجملاهدين ألحزاب" الذي يقوم به شيكاو ،وجتنب ا
املسلمني ،اليت انشق بعض أعضائه اآلن إ ى داعش -والية غرب أفريقيا ،إيذاء املدنيني املسلمني العاديني.21
ويف املقابل ،واصلت مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف عهد شيكاو اختطاف املدنيني املسلمني واملسيحيني على حد
سواء ،ال سيما النساء ،ابعتبارهن "إماء" ومدامهة القرى ،على الرغم من أن ً
كال من داعش -والية غرب أفريقيا ،ومجاعة أهل
السنة للدعوة واجلهاد ،قد ارتكبا جمازر ضد احلراس الذين يعتقد أهنم يتعاونون مع اجليش النيجريي.22
ومع ذلك ،أصبحت "داعش -والية غرب أفريقيا اجلماعة البارزة يف مشال شرق نيجرياي ،ومنطقة حبرية تشاد ،وحبلول عام
 2021كانت تنصب كمائن للقوافل العسكرية النيجريية ،وإنشاء هياكل بدائية شبيهة ابلدولة يف أراضيها مع احلفاظ على
الوالء الكامل لتنظيم داعش ،وإدانة املنافس شيكاو.

20

Abubakar Shekau and Man Chari, “Message from the Soldiers Video, Youtube, 8 August 2016,
https://unmaskingbokoharam.com/2019/04/09/abubakar-shekau-and-man-chari-message-from-the-soldiers-video-august-82016/.
21
ISWAP,
“Slay
Them
Wherever
You
Catch
”Them,
Telegram,
14
February
2020,
https://unmaskingbokoharam.com/2020/02/15/iswap-slay-them-wherever-you-catch-them-video-part-2-february-14-2020/.
22
Abdulkareem Haruna, “Gubio Attack: Death toll now 81; village head, six others abducted,
Premium Times, 10 June 2020, https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/397061-gubio-attack-death-toll-now81-village-head-six-others-abducted.html.
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هزمية أبو بكر شيكاو:
النصر النهائ للمعتدلني يف بوكو حرام
وهكذا ،فإن حركة "بوكو حرام" ،اليت تشري إ ى داعش -والية غرب أفريقيا ،ومجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،وأنصار
جسدت األخرية يف الغالب
تنافسا بني التيارات األيديولوجية األكثر
ا
اعتداال واألكثر تطرفاا ،حيث ّ
املسلمني ،قد أظهرت ا
كتااب يدين شيكاو يف عام  ،2018قارن شيكاو
شيكاو ،وحممد علي قبله .يف الواقع ،عندما كتب أبو مصعب الربانوي ا
23
جتسد
أبتباع حممد علي يف عام  ،2003الذين كانوا يعرفون آنذاك ابسم "طالبان النيجريية"  .وعلى النقيض من ذلكّ ،
اعتداال يف أبو مصعب الربانوي ،وأنصار املسلمني من قبله ،ما جيعل من غري املستغرب أن الربانوي أشار يف
التيار األكثر
ا
كتابه إ ى أن بعض أعضاء أنصار املسلمني انشقوا يف هناية املطاف لالنضواء حتت قيادته يف داعش -والية غرب أفريقيا.
واألهم من ذلك ،مل تعارض أي من التيارات األي ديولوجية اجلهاد ضد احلكومة النيجريية أو الوالء للجماعات اجلهادية
اخلارجية والعاملية؛ مثل تنظيم القاعدة أو داعش.

الصورة الوحيدة أليب مصعب الربانوي ،على اليمني

24

23

Abu Musab al-Barnawi, Slicing.
“Al-Urwha al-Wutqha – Interview with the Official Spokesman”, Unmasking Boko Haram, 27 January 2015,
https://unmaskingbokoharam.com/2019/04/10/al-urwha-al-wutqha-interview-with-the-official-spokesman-january-27-2015/
24
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كان الفرق الرئيس بني التيارات األيديولوجية هو ما إذا كان ينبغي قتل املسلمني العاديني الذين مل ينضموا إ ى اجلهاد ،ولكنهم
مل يدعموا احلكومة النيجريية أو اجليش النيجريي .شيكاو كان يعتقد أن هؤالء املسلمني العاديني "كفار" ،وميكن استهدافهم
ابلقتل أو االختطاف ،يف حني اعتقد أبو مصعب الربانوي أن على اجلهاديني السعي لكسب دعم هؤالء املسلمني ،وجتنب
إحلاق األذى هبم.
بيد أن هذا مل يكن اخلالف الوحيد .فلقد أمر شيكاو مئات الفتيات الصغريات ،مبن فيهن بعضهن ابإلكراه ،بتنفيذ تفجريات
انتحارية ،وهو ما عارضه تنظيم داعش؛ وأصدر مقاطع فيديو جمنونة ،مبا يف ذلك حك منطقة ما بني فخذيه ،25األمر الذي
سخر منه مجاعة أنصار املسلمني وأعرب داعش عن استنكاره له (وهذا نعرفه ألنه -من بني مجلة أمور -مل يسم لشيكاو
ابلظهور يف أي مقاطع فيديو لداعش-والية غرب أفريقيا)؛ واكتنز إمدادات ترتاوح بني مولدات الكهرابء ،والغذاء ،وطابعات
الكمبيوتر ،اليت أًثرت استياء القادة الفرعيني ،ال سيما يف وقت كان فيه املدنيون يعانون من الفقر.26
أخريا يف األحداث
بلغ التنافس بني التيارات األيديولوجية املعتدلة واملتطرفة ،ا
حتديدا بني أبو مصعب الربانوي وشيكاو ،ذروته ا
اليت وقعت يف مايو  2021واألشهر الالحقة .ومشل ذلك إصدار تنظيم داعش أوامر إ ى أبو مصعب الربانوي إبرسال مقاتلي
داعش-والية غرب أفريقيا إ ى قاعدة سامبيسا لقتل شيكاو ،واملطالبة بتجديد والء مقاتلي شيكاو لتنظيم داعش .وسنورد
أدانه وصف التسلسل الزمين هلذه األحداث ،واالتصاالت الصوتية واملرئية واملكتوبة ابلتفصيل.

25

Ansaru, “Investigation of the Nigerian Army,” Telegram, 10 February 2015, at 16:13,
https://unmaskingbokoharam.com/2019/04/09/ansaru-videos-before-and-after-boko-harams-shura-on-the-pledge-to-albaghdadi-january-29-2015-and-february-10-2015/
26
Mamman Nur, “Exposé: An Open Letter to Abubakar Shekau,” Soundcloud, 2 August 2016,
https://soundcloud.com/saharareporters/2016-08-04-audio-00000003-1.
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هناية شيكاو
ظهرت أول إشارة على خطط الربانوي ملهامجة شيكاو يف مايو  2021عندما نشر الربانوي رسالة صوتية جمللس الشورى
جديدا "لتصريف األعمال" لداعش-والية غرب أفريقيا .وكان تنظيم داعش
زعيما ا
التابع له ،يشرح فيها أن تنظيم داعش ّ
نصبه ا
قائدا لداعش-والية غرب أفريقيا يف أغسطس .2016
عني الربانوي ا
قد ّ
ومع ذلك ،يف مارس  ،2019قام املتشددون يف داعش-والية غرب أفريقيا بطرده من زعامة التنظيم ،وأعدموا حليفه ،مامان
نور ،زاعمني أن تنظيم داعش أمرهم بذلك ،بعد أن حصل نور على أموال ابخلداع من داعش ،وتفاوض مع احلكومة النيجريية
من وراء ظهر داعش-والية غرب أفريقيا.27
وهكذا ،يف مايو  ،2021أعاد داعش الربانوي مؤقتاا على األقل إ ى موقع القيادة.
قال الربانوي يف رسالته الصوتية اليت وجهها إ ى "املسلمني يف هذه املنطقة ،وإ ى إخواننا وأخواتنا يف أرض اخلالفة" إن شيكاو
"رفض هنج النيب ،وهلذا السبب تركناه ،وأنشأان والية [داعش] مع تنصيب [الربانوي] كوال" .مث أشار الربانوي إ ى خلفائه
كزعيمني؛ مها ابن عمر وأبو حفصة ،اللذان طرداه هو (ونور) .ومع ذلك ،أكد الربانوي أن هذا "ال يتفق مع تعاليم النيب،
وهذا ما حناول إصالحه اآلن" من خالل قبول توجيهات تنظيم داعش بقبول الربانوي كزعيم مرة أخرى.

مامان نور

28

27

”Sahara Reporters, “Boko Haram Leader Mamman Nur ‘Killed By His Closest Lieutenants’ For Releasing Dapchi Girls,
14 September 2018, http://saharareporters.com/2018/09/14/boko-haram-leader-mamman-nur-killed-his-closest-lieutenantsreleasing-dapchi-girls.
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كما أشار الربانوي إ ى أن تنظيم داعش أمر داعش-والية غرب أفريقيا أبن غنائم احلرب "جيب أن يتم تقامسها مع مجيع
أعضاء الوالية" ،و"ال تباع يف الوالية بل متن حبرية" .وذكر الربانوي أن قادة داعش-والية غرب أفريقيا ،الذين يفرتض أهنم
شيكاو والقادة الذين خلعوه من الزعامة يف مارس  ،2019قد "خدعوا الناس وظلموهم" من خالل "دفع أتباع الوالية للعمل
بال كلل ،بينما جيلس القادة مراتحني يف مالجئهم".
ولتدارك ذلك ،أكد الربانوي أنه "سيسعى إ ى الصف " عنهم .ونتيجة هلذه التجاوزات ،أشار الربانوي إ ى أن تنظيم داعش قد
قائدا مؤقتاا ،وجيب على داعش-والية غرب أفريقيا أن "ينتظر"
"حل داعش-والية غرب أفريقيا" ،وأن الربانوي نفسه سيكون ا
حىت يتخذ تنظيم داعش قر اارا بشأن الزعيم املستقبلي.
جسد شيكاو
جسد الربانوي اخلط املعتدل يف داعش-والية غرب أفريقيا ،يف حني ّ
عكست هذه الرسالة الصوتية كيف ّ
وأولئك الذين طردوا الربانوي ،ابن عمر وأبو حفصة ،التيار األكثر تطرفاا .ولكن مل يكن معروفاا يف وقت نشر هذه الرسالة
الصوتية أن استئناف الربانوي للقيادة سيتزامن مع هجوم داعش-والية غرب أفريقيا ضد شيكاو الذي أدى إ ى مقتل شيكاو.
وهذا بدوره ميثل النصر النهائي للمعتدلني النسبيني ضد املتطرفني مثل شيكاو.
بعد وقت قصري من ظهور رسالة الربانوي الصوتية جمللس الشورى ،ذكرت جملة ( )Humangleالنيجريية على اإلنرتنت،
فجر بنفسه
اليت يديرها الصحفي املطلع على مجاعة بوكو حرام منذ فرتة طويلة ،أمحد سالكيدا ،يف  20مايو ،أن شيكاو ّ

بقنبلة بينما كان مقاتلو داعش-والية غرب أفريقيا حياصرونه يف غابة سامبيسا خالل هجوم على قواعد شيكاو.29
وابلنظر إ ى أن احلكومة النيجريية أعلنت وفاة شيكاو مرات عدة منذ عام  2009مث ما يلبث أن يظهر على الساحة يف
مقاطع فيديو تسخر من احلكومة ،كانت هناك شكوك حول تقرير اجمللة .30ومع ذلك ،مت تسريب مقطع صويت لشيكاو يف
 22مايو حيث كان يلقى خطبة أشار فيها إ ى أنه كان يعلم أنه سيموت قريباا أو سيتم القبض عليه.31
استنادا إ ى مقاطع فيديو شيكاو يف
ّادعى شيكاو أن داعش-والية غرب أفريقيا "خدعت" املوالني له ،وهو ما حدث،
ا
السنوات السابقة ،من خالل قطع الربانوي اتصاالت شيكاو مع تنظيم دعش ،ونقل داعش-والية غرب أفريقيا إعالانت
28

Mamman Nur (and Muhammed Yusuf) – Sermon on Jihad Video – Approx June 2009 (and assorted early Shekau, Nur,
and Yusuf videos/audios)”, Unmasking Boko Haram, 6 April 2019,
https://unmaskingbokoharam.com/2019/04/06/mamman-nur-speech-on-jihad-approx-2008-2/
29

Murtala Abdullahi, “Boko Haram Strongman, Shekau, Dead As ISWAP Fighters Capture Sambisa Forest,” HumAngle, 20
May 2021, https://humangle.ng/boko-haram-strongman-shekau-dead-as-iswap-fighters-capture-sambisa-forest/.
30
Jacob Zenn, “Boko Haram Leader Abubakar Shekau: Dead, Deposed or Duplicated?,” Militant Leadership Monitor, 31
May 2014, https://jamestown.org/program/boko-haram-leader-abubakar-shekau-dead-deposed-or-duplicated/.
31
Abubakar Shekau, “Final Sermon,” 22 May 2021, https://unmaskingbokoharam.com/2021/05/23/boko-haram-abubakarshekau-final-audio-sermon-may-22-2021/.
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كاذبة من تنظيم داعش ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابحنياز تنظيم داعش إ ى فكر الربانوي بشأن شن اجلهاد ضد شيكاو.
ابإلضافة إ ى ذلك ،اعرتف شيكاو أبنه "منذ بدء هذه احلرب ،فقد العديد من إخواننا حياهتم ،وأصيب العديد منهم جبروح"
خملصا ألي شخص ،وهو ما انعكس يف فرتة
وأن املوالني للربانوي "هزموان" .ومع ذلك ،أكد شيكاو ا
أيضا أنه لن يكون ا
قيادته لداعش-والية غرب أفريقيا اليت حتدى فيها أوامر تنظيم داعش.
وعلى سبيل املثال ،اختطف النساء املسلمات واملسيحيات كإماء ،وهو ما مل يؤيده تنظيم داعش .مل خيتطف تنظيم داعش إال
اإليزيدايت كإماء ،وهن ،على عكس املسلمات واملسيحيات ،لسن "أهل الكتاب".
رد الربانوي يف رسالة صوتية أخرى يف  21يونيو موجهة إ ى "من يطلق على نفسه اسم اإلمام شيكاو" وأتباع شيكاو يف
سامبيسا ،وحبرية تشاد وزامافارا والنيجر ،اليت أعلن فيها شيكاو عن فروع لداعش-والية غرب أفريقيا منذ عام  2019من
خالل مقاطع فيديو ملقاتلني يتعهدون ابلوالء لشيكاو.32
يف التسجيل الصويت ،دعا الربانوي أتباع شيكاو إ ى االنضمام إ ى داعش-والية غرب أفريقيا ،و"طاعة اخلالفة" ألن شيكاو
أبدا عن والئه لتنظيم داعش .وأكد كذلك أن املسلمني الذين يعيشون خارج األراضي اليت يسيطر عليها تنظيم
نفسه مل يتخل ا
"كفارا" ،وعلى الرغم من أن معظم املسلمني الذين يعيشون يف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة هم "مرتدون"
داعش ليسوا
ا
يتغاضون عن االنتخاابت ،فال يزال هناك أانس طيبون بينهم.

كما انتقد الربانوي شيكاو بسبب أعمال القتل اجلماعي للمسلمني ،واستعباد النساء املسلمات "املرتدات" اللوايت تلقني،
جدا مع
على سبيل املثال ،التعليم الغريب ،على الرغم من أن أوامر تنظيم داعش ضد ذلك ،وجادل أبن شيكاو كان
ا
متساهال ا
تنظيم القاعدة من خالل إشادة شيكاو بتنسيق داعش-والية غرب أفريقيا السابق مع تنظيم القاعدة.
ويف املقابل ،أكد الربانوي أن أعضاء القاعدة ليسوا "مسلمني جيدين" ،وأن داعش-والية غرب أفريقيا "يعارض" ً
كال من
أخريا ،سرد الربانوي ابلتفصيل "شخصيات عربية" زارت داعش-والية غرب أفريقيا نيابة عن تنظيم داعش
القاعدة وطالبان .و ا

والنزاعات اليت نشأت مع شيكاو حول االتصاالت مع تنظيم داعش ،ما أدى إ ى قتل شيكاو لقادة رفيعي املستوى يف
داعش-والية غرب أفريقيا بطريقة اعتربها الربانوي غري مقبولة .وكان اهلدف من هذه الرسالة الصوتية إظهار املوالني لشيكاو-
بعد وفاة شيكاو -أبهنم انقادوا لشيكاو دون وجه حق ،وينبغي أن يتبعوا داعش-والية غرب أفريقيا.
نشر تنظيم داعش نفسه خطبة صوتية ألقاها املتحدث ابمسه أبو إبراهيم القريشي يف  25يونيو ،اعرتف فيها بشكل غري
جمددا إ ى داعش-والية غرب أفريقيا ،وأشاد بتطبيق داعش-والية غرب أفريقيا للشريعة يف
مباشر أبن مقاتلي شيكاو انضموا ا
2021,

32

Abu Musab al-Barnawi, “Message to the One Who Calls Himself Shekawi,” 21 June
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أراضيها ،مبا يف ذلك من خالل مجع الزكاة .33عالوة على ذلك ،انقش مقال نشر يف  1يوليو يف جملة "النبأ" األسبوعية
ضل الطريق ،وانفصل عن الطائفة [املسلمة]"
لداعش األحداث اليت أدت إ ى وفاة شيكاو .وأشار املقال إ ى أن شيكاو " ّ

ووصف كيف "حبث داعش-والية غرب أفريقيا عن شيكاو يف غابة [سامبيسا] ،حىت وجدوه مع عدد من النواب على أربع
مركبات" ،و"اندلعت اشتباكات عنيفة بني اجلانبني ،ما أدى إ ى مقتل وإصابة بعض أتباعه ،بينما هرب الباقون يف إحدى
املركبات".
سريا على األقدام لالختباء مرة أخرى يف الغاابت" ،لكن "جنود اخلالفة تعقبوا خطواته
وجاء يف املقال أن شيكاو "انطلق ا
وحبثوا بكثافة ملدة يومني للعثور عليه يف [ 19مايو] ،مع سبعة من حراسه حتت شجرة طويلة" .ووف اقا للمقال" ،طلب من
شيكاو االستسالم ومنحه ساعة من املشورة والتوصيات والتحذيرات" ،ما قاد إ ى استسالم "ستة من [نوابه] ،لكن [شيكاو]
وأحد مرافقيه رفضوا".
أخريا" ،بينما كان جماهدو داعش-والية غرب أفريقيا يدعون [شيكاو] إ ى التوبة واالستسالم ،طلب من مرافقه جتهيز
و ا
فجر شيكاو سرتته املتفجرة ،ما أسفر عن مقتله و"إهناء
سالحه" ،لكن "اجملاهدين الحظوه وأطلقوا عليه النار يف رأسه .مث ّ
قصته".
مرحلة ما بعد شيكاو

بعد أن نشر الربانوي رسالته الصوتية إ ى جملس الشورى يف  6يوليو ليؤكد الكثري من تفاصيل املقال الذي ورد يف جملة "النبأ"،

يف  14يوليو ،أعلن موالو شيكاو حول حبرية تشاد بقيادة أحد الرجال من منطقة الباكورة أن شيكاو قد تويف ابلفعل ،لكنهم
لن يتبعوا الربانوي .34واعتربوا أنفسهم والية تنظيم داعش الشرعية ،وطلبوا من تنظيم داعش أن حيكم لصاحلهم يف نزاعاهتم
الدينية مع الربانوي .وهذا ،بطبيعة احلال ،مل حيدث.
لكن على العكس من ذلك ،يف  25يونيو ،نشر داعش مقطع فيديو لداعش-والية غرب أفريقيا يتبىن املوالني السابقني
جمددا إ ى داعش-والية غرب أفريقيا ،مع التأكيد على والئهم لتنظيم داعش ،وأصدر
لشيكاو يف سامبيسا الذين انضموا ا
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 ويشرح هلم عقيدة،والية غرب أفريقيا-الربانوي رسالة صوتية يف اليوم نفسه يرحب فيها ابملوالني السابقني لشيكاو يف داعش
.35التنظيم
23 والية غرب أفريقيا هو مقطع فيديو لتنظيم داعش يف-أيضا انضمام املوالني السابقني لشيكاو إ ى داعش
األمر الذي أكد ا
-معقال لداعش
 والواقع أن معقل شيكاو القدمي يف سامبيسا أصب اآلن ا. يظهرهم حيتفلون بعيد األضحى يف سامبيسا،يوليو
.غرب أفريقيا
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اخلامتة :معضلة اجليش النيجريي
اعتداال واألكثر
كشف هذا التقرير أن حركة "بوكو حرام" شهدت ،منذ فرتة طويلة ،توترات بني التيارات األيديولوجية األكثر
ا
تطرفاا .ومع ذلك ،يبدو اآلن أن املعتدلني النسبيني قد فازوا بشكل حاسم حتت قيادة أبو مصعب الربانوي ،وأزالوا "السرطان"
الذي وصفه الربانوي أبنه شيكاو .36بيد أن هذا ميثل معضلة للحكومة واجليش النيجرييني لسببني رئيسيني.

أوال ،داعش-والية غرب أفريقيا يعامل السكان املدنيني ،خاصة املسلمني العاديني ،أفضل مما كانت تعاملهم مجاعة أهل السنة
ا
دعما من املدنيني ،وحيكم
للدعوة واجلهاد يف عهد شيكاو .وابلتايل ،فمن املرج أن يكسب داعش-والية غرب أفريقيا ا
أراضيه بفعالية أكرب من مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد .وهذا يعين أن اجليش واحلكومة النيجرييني سيواجهان صعوبة أكرب
يف إقناع املدنيني بدعمهم ،خاصة عندما يكون من املؤكد أن العنف الذي ميارسه داعش-والية غرب أفريقيا هو جتاه أي مدين
يتعاون مع الدولة .ولكن من املفارقات أنه لو صمد شيكاو األكثر وحشية أمام توغالت داعش-والية غرب أفريقيا ،لكان
املدنيون قد استمروا يف مواجهة غارات أكثر قسوة ،واالنتقام من مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد اليت كانت ستجعل حياهتم
وتشوه مسعة اجلهاديني .ومع ذلك ،كان من املمكن أن يكون هذا "أفضل" للجيش واحلكومة النيجريية.
أكثر صعوبةّ ،
ًثنياا ،أثبت داعش -والية غرب أفريقيا ابستمرار أنه قوة عسكرية أكثر فعالية من مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد ،وقد داهم
كثريا ما يعرض مثل هذه اللقطات يف مقاطع فيديو
مواقع عسكرية نيجريية ،يف مجيع أحناء مشال شرق نيجرياي مرات عدة ،و ا
ي نشرها اجلهاز اإلعالمي املركزي لتنظيم داعش .وابإلضافة إ ى ذلك ،متنع الكمائن اليت نصبها داعش-والية غرب أفريقيا على
جانب الطريق اجليش من الوصول إ ى املناطق الريفية يف مشال شرق نيجرياي ،ما حيد من حجم مبادرات التنمية االقتصادية اليت
تتمكن حكومة والية بورنو من تنفيذها يف هذه املناطق .وهذا يعين أن املدنيني يف املناطق الريفية اخلاضعة لسيطرة داعش-
والية غرب أفريقيا أو املتضررين منه هم أقل حظاا يف االستفادة من جهود احلكومة لتحسني سبل عيشهم.
تطورا من حيث القوات املقاتلة والقدرة على احلكم مقارنة
ومرة أخرى ،فإن قدرات مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد األقل ا
بداعش-والية غرب أفريقيا كانت "ستفيد " اجليش واحلكومة النيجرييني ،ولكن يف الوقت نفسه كان من غري املرج أن
"يستفيد" املدنيني النيجرييني الذين يعيشون ابلقرب من ألوية مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد من اجلماعة.

Abu Musab al-Barnawi, Slicing.
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فيما يتعلق ابلوضع املستقبلي ،التحدي الرئيس الذي يواجه احلكومة واجليش النيجرييني هو أهنما يواجهان صعود داعش-
والية غرب أفريقيا الذي لديه اسرتاتيجية لكسب السكان احملليني كجزء من أجندة احلكم الطويلة األجل ،يف حني أنه يهاجم
اجليش بال هوادة يف مواقعه األمامية ،وعلى الطرق .وسيتعني على اجليش أن يصمد أمام الضغط العسكري الذي ميارسه تنظيم
داعش-والية غرب أفريقيا ،يف حني ستحتاج احلكومة إ ى تزويد السكان يف مناطق عمليات التنظيم ،وحوهلا ،ابخلدمات
والفرص بشكل أكثر فعالية مما يوفره التنظيم.
جسده شيكاو يعين أن احلكومة واجليش النيجرييني يتعامالن مع عدو أقل
القضاء على التيار املتطرف يف "بوكو حرام" الذي ّ
أيضا "أسوأ"
وحشية نسبياا ،ولكنه أكثر قدرة عسكرااي .هذا العدو هو يف بعض النواحي "أفضل" للسكان املدنيني ،ولكنه ا
ابلنسبة للحكومة واجليش ألنه جيعل مهمتهما الستعادة السيادة على مجيع أراضي نيجرياي أكثر صعوبة.
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