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العمل عىل املستوى املحيل لحامية املجتمعات املحلية يف نيجرييا
مارغي إنساين

ساعدت املبادرات التعاونية واإلبداعية يف نيجرييا عىل حامية املجتمعات املحلية من كثري من آثار عنف 
جامعة بوكو حرام. بيد أن الوكاالت الدولية عندما وصلت تجاهلت تلك الجهود.

تقـع مدينتنـا، يـوال، عـىل حافـة الصحـراء الكـربى، حيـث يتحـول 
اللـون األخـرض إىل اللـون البنـي عـىل خرائـط القـارة. وتقـع هذه 
املدينـة يف واليـة إدامـاوا يف شـامل رشق نيجرييـا، ويتعايـش فيهـا 
املسـيحيون واملسـلمون جنبـاً إىل جنـب، وعاشـت املدينـة تاريخاً 
طويـاًل مـن التسـامح. وتأسسـت الجامعـة األمريكيـة يف نيجرييـا 
قبـل نحـو عقـد مـن الزمـن عـىل يـد أتيكـو أبو بكـر، وهـو نائب 
سـابق لرئيـس نيجرييـا. ونشـأ أتيكـو يف هـذه املنطقـة ومتثلـت 
رؤيتـه يف بنـاء جامعـة مـن شـأنها أن تسـاعد عـىل تحسـني حيـاة 
النـاس يف هـذه املنطقـة التـي تعـاين بعضـاً مـن أعـىل معـدالت 

األميـة والبطالـة ووفيـات األطفـال واألمهـات يف العـامل.  

نيجرييـا  األمريكيـة  يف  أداماوا-الجامعـة  مبـادرة سـالم  ونشـأت 
خـالل اإلرضابـات التـي عمت البـالد يف عـام ٢٠١٢ والتي متحورت 
حـول رفـع الدعـم عـن أسـعار الوقـود. وأصبحـت مدينـة يـوال، 
التـي اعتـادت عـىل أن تكـون متسـامحة، تعيـش جـواً مـن التوتر 
وعـدم االسـتقرار، مثـل باقـي البـالد. ويف املحادثات بـني الجامعة 
األمريكيـة يف نيجرييـا والقـادة املحليـني ُاتخـذ قـرار بـأن واحـدة 
مـن أفضـل الطـرق لحاميـة مجتمعنـا هـي بالرتكيـز عىل الشـباب 
والنسـاء الذيـن يغلـب عليهم طابع األمية وانعـدام مصدر الدخل 
وقلـة أو انعـدام أفـراد األرسة وضعـف اتصالهم باملجتمـع. وُاتخذ 
قـرار حاسـم يف وقت سـابق بـأن القـادة املحليني، الذيـن يعرفون 
املجتمـع أفضـل مـن أي أحـد آخـر، سـيكونون هـم مـن سـيحدد 
هـؤالء األفـراد، وليـس الجامعـة. ومن ثمَّ نصمم نحـن يف الجامعة 
األمريكيـة الربامـج الالزمـة لتلبيـة حاجاتهـم. ومل نكـن نتوقع أبداً 
أن الربامـج التـي تهـدف إىل تحسـني محـو األميـة والدخـل مـن 

شـأنها أن تسـاعد يف نهايـة املطـاف يف حاميـة املدينـة.

ومـع ازديـاد تهديـد الجامعـة اإلسـالمية املتطرفـة التـي تدعـى 
بوكـو حـرام١، أصبحـت القـدرة عـىل تحديـد الفئات املسـتضعفة 
الناجـح  للتدخـل  أساسـاً  الشـباب،  الذكـور  وخصوصـاً  ودعمهـا، 
وجهـود حاميـة املجتمع. ويف البداية مل نكـن نفكر يف تلك الربامج 
عـىل وجـه التحديـد عـىل أنها تسـاهم يف الحامية ضـد العنف بل 
عـىل أنهـا اسـرتاتيجيات لتوفـري الّتعليـم والدخـل واألمـل للنـاس. 
ولكـن مـع مـرور الوقـت، وبعدمـا التقينـا بـآالف مـن الشـباب 
السـاخطني، أصبـح مـن الواضـح أن خياراتهـم أصبحـت ثنائيـة: 

إمـا االنضـامم لربنامـج مبـادرة سـالم أداماوا-الجامعـة األمريكيـة 
يف نيجرييـا أو االنضـامم لجامعـة بوكـو حـرام.

»كانـت الخيـارات إمـا بوكو حـرام أو أنتم: مل يكن لدينـا أي خيار 
آخـر« )شـاب عمـره  ١8 عاماً من يـوال يف نيجرييا)

يف  األمريكيـة   أداماوا-الجامعـة  سـالم  مبـادرة  برامـج  متثَّلـت 
السـالم‘،  ألجـل  ’الرياضـة  مرشوعـات  يف  البدايـة  يف  نيجرييـا  
وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصاالت واسـعة النطـاق، ومرشوعات 
 ،٢٠١4 عـام  مـارس/آذار  شـهر  يف  ولكـن  للمـرأة.  الدخـل  إدرار 
أدركنـا أّنـه علينـا توسـيع جهودنـا برسعـة لـيك نـؤدي دوراً كبـرياً 
يف حاميـة مجتمعنـا. ويف ذلـك الشـهر أرسـل أمـري مـويب، وهـي 
بلـدة تقـع شـاملنا، طلباً عاجـاًل لنزور مـويب ونحرض معنـا الطعام 
واملالبـس. وانطلـق قرابـة عـرشة من أعضـاء مبادرة سـالم أداماوا  
إىل الشـامل واجتمعـوا مـع األمـري. قـال لهـم: »اذهبـوا إىل الغرفة 
املجـاورة«، »ولكـن اسـتعدوا للصدمـة«. كانـت الغرفـة الكبـرية 
تضـم نحـو 5٠٠ مـن النسـاء والفتيـات. ومل يكـن هنـاك رجـال 
أو شـباب. ولـدى سـؤال النسـاء عـن أزواجهـن وأوالدهـن مـن 
الشـباب، تسـببت إجابتهـم بالصدمـة لنـا جميعنا: »أخـذت بوكو 
حـرام أوالدنـا وأحرقـت أزواجنـا أمـام أعيننـا.«  عندهـا أصبـح 
السـالم والحامية وتوسـيع برامجنا للوصول إىل الشـباب املعرضني 
يف  الحاميـة  تعنـي  مـاذا  ولكـن  مضاجعنـا.  يقـض  أمـراً  للخطـر 

بيئتنـا؟ 

كانـت الجامعـة قد أنشـأت بالفعل قـوة أمن خاصـة بها. ووظف 
رئيـس األمـن لدينـا- وهـو أحـد جنـود البحريـة األمريكية سـابقاً 
وكذلـك أسـتاذ جامعـي-يف البدايـة مـا يقـارب 3٠٠ مـن السـكان 
الشـباب  املحليـني، وعمـل مـع أعضـاء مبـادرة السـالم لتحديـد 
’املسـتضعفني‘ األكـرب سـناً ومن ثـم تدريبهم كحـراس. وكان لذلك 
تأثـري مـزدوج متثـل يف الحـد مـن االسـتضعاف وزيـادة الدخـل 
ملجموعـة كبـرية مـن النـاس. وباإلضافـة إىل ذلـك، أصبـح ضبـاط 
كانـوا  كـام  املجتمـع  يف  للحاميـة  املرئيـة  الرمـوز  هـؤالء  األمـن 
أعيننـا وآذاننـا يف املجتمـع. وبالقـدر نفسـه مـن األهميـة، ُدرِّب 
أعضـاء مبـادرة السـالم أيضاً عـىل حامية الذات، ومبا أنَّ املسـلمني 
واملسـيحيني كانـوا يتعلمـون معـاً، شـجعت تلـك األنشـطة عـىل 
التفاهـم واالتصـال بـني الجامعـات الدينيـة التـي غالبـاً مـا كانت 
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مل تشـرتك إال بقليـل مـن الفهـم لبعضهـا اآلخـر. واسـتمر ذلـك 
التدريـب ثـالث سـنوات، مـع تقديم تدريـب إضايف خـالل فرتات 
م املواطنـون املدربون  تزايـد العنـف واقـرتاب العطـل، حـني ُيقـدِّ

الحاميـة لكنائـس ومسـاجد بعضهـم.

دعم النَّازحني داخلياً 
بعـد فـرتة وجيـزة مـن عودتنـا مـن مـويب، بـدأ الّنازحـون داخليـاً 
بالوصـول. أوالً كانـوا بضـع مئـات ثـم وصـل العـدد إىل خمسـة 
آالف ويف نهايـة املطـاف أصبـح العـدد 3٠٠ ألـف معظمهـم مـن 
النسـاء واألطفـال. مل يكـن لديهـم طعـام وال مالبـس وال مـكان 
ـرت  للعيـش فيـه. وعندهـا اقـرتح الزعيـم عبـد املعـني أنـه إذا وفَّ
الجامعـة البـذور ورسـوم املـدارس، فسـوف ُيسـِكَنُهم يف أراضيـه. 
واملالبـس،  الغذائيـة  واملـواد  البـذور  لـرشاء  األمـوال  فجمعنـا 
واعتقدنـا بحامقـة أّننـا حللنـا مشـكلة الّنازحني. ولكـن، عىل مدى 
األشـهر االثنـي عـرشة التالية، تدفـق اآلالف مـن الّنازحني إىل يوال. 
وانتهـى املطـاف بالغالبية العظمى-وفقـاً ملعلوماتنا، كانوا بنسـبة 
95%- ليعيشـوا يف املجتمـع مـع األقربـاء أو املعـارف اآلخريـن، 
بينـام انتقلـت نسـبة 5% املتبقيـة، الذيـن كانـوا األكـرث يأسـاً ومل 
يكـن لهـم صالت عائليـة كهـذه، إىل العيش يف مخيـامت الّنازحني 

التـي تديرهـا الحكومـة. 

وبحلـول شـهر أبريل/نيسـان كنـا نقـدم الطعـام لـ6.٢93 شـخصاً 
كل أسـبوع. ووصـل عـدد املشـاركني يف برنامـج الرياضـة من أجل 
السـالم حـوايل ١٢ ألـف مشـارك، وكانـت املشـاركات يف مشـاريع 
دخـل املـرأة حـوايل ألفني، واسـتمر تقديم التدريـب يف تكنولوجيا 
بلـغ مـن  إذ  الفـرتة كلهـا،  املعلومـات واالتصـاالت طـوال هـذه 
شـاركوا فيـه حوايل ١.٢٠٠شـخص. وُعقد مؤمترا سـالم مع نشـطاء 
سـالم مـن املناطـق التـي تـرضرت مـن عنف جامعـة بوكـو حرام. 

بعـد االنتخاب السـلمي للرئيس بوهاري يف شـهر مايو/أيار ٢٠١5 
وانتخـاب محافـظ جديـد ملنطقتنـا، قـال كثري مـن الّنازحـني إنهم 
يريـدون العـودة إىل ديارهـم وزراعـة محاصيلهم قبل بدء موسـم 

األمطـار. ويف مايو/أيـار ٢٠١5، طلـب املحافـظ مـن مبادرة سـالم 
الجامعـة األمريكية-أدمـاوا السـفر شـامالً مـع قافلـة مـن الجيش 
ملعرفـة مـا إذا كان الوضـع آمنـاً لعـودة النـاس إىل ديارهـم. لكـنَّ 
ـرت كامل  الوضـع مل يكـن آمنـاً. بـل كان الدمـار منتـرشاً. فقـد ُدمِّ
البنيـة التحتيـة تقريبـاً، ومل يكـن هنـاك مياه للـرشب وال عيادات 
صحيـة وال مـدارس. وُدِمـرَت املنـازل وأصبحـت الحقـول جـرداء. 
ويف أثنـاء مسـرينا عـرب املنطقة، خـرج الناس من األدغال ليشـكروا 
لزميلنـا رئيـس األمـن، الـذي مل تقتـرص جهـوده عـىل إنشـاء قـوة 
األمـن لدينـا فحسـب بل كان يبـث أيضاً برنامجـاً إذاعياً أسـبوعياً 
حـول الحاميـة الذاتيـة )الـذي تضمـن رسـائل حول أماكـن وجود 
جامعـة بوكـو حـرام واقرتاحـات ملعرفـة كيفيـة االختبـاء). ورّحب 
بـه مئـات مـن النـاس وأخـربوه أنـه سـاعدهم عـىل البقـاء آمنـني 
وعـىل قيـد الحيـاة، وذلـك يذّكرنـا بأهميـة ورضورة إبقـاء النـاس 
املعرضـني للخطـر عىل اطالع باملعلومات حول السـالمة األساسـية 

الذات.  وحاميـة 

وصول الهيئات الدولية 
بـدأت الهيئـات الدوليـة بالوصول إىل يـوال. وأطلع أعضـاء مبادرة 
سـالم الجامعـة األمريكية-أدمـاوا العـرشات منهـم عـىل منظـور 
السـالم الخـاص بنا، ومدى اتسـاع قاعـدة األعضاء لدينـا وبرامجنا 
ومـا تعلمنـاه. ولكنهـم تجاهلونـا إىل حد كبري. فبـدالً من االعتامد 
عـىل هـذه التجربـة وعـىل شـبكتنا، مل ُتظِهـر الهيئات رغبـة ُتذَكر 

للتعلـم منـا أو إرشاكنـا يف مشـاريعها. وفيـام يـيل بعـض األمثلة:

طـوال فـرتة األزمـة، جمعـت الجامعـة األمريكيـة البيانـات حـول 
وجنسـهم  وأعامرهـم  أتـوا  أيـن  مـن  مثـل  داخليـاً،  الّنازحـني 
عرضنـا  وعندمـا  املعلومـات.  مـن  وغريهـا  تعليمهـم  ومسـتوى 
تقديـم هـذه البيانـات عـىل إحـدى املنظـامت الدوليـة الكـربى، 
قـال ممثلهـا: »ومبـاذا سنسـتفيد مـن بياناتكـم؟« ومـن ثم ذهب 
إىل محافـظ الواليـة، وتفـاوض معه عـىل دفع مبلغ كبـري من املال 

مـن أجـل إجـراء دراسـات مسـحية خاصـة بهـم.

ي
يق

فر
اإل

د 
حا

الت
ا

نازحون يصطفون يف طابور للحصول عىل الغذاء/ يوال، نيجرييا
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وأصيـب كثـري مـن الضحايـا بالصدمـة جـراء مـا رأوه واختـربوه. 
نيجرييـا،  يف  األمريكيـة  الجامعـة  يف  النفـس  عاملـة  وكانـت 
يف  بـدأت  قـد  الصدمـات،  مجـال  يف  مدربـة  مستشـارة  وهـي 
تدريـب موظفـي الجامعـة اآلخريـن حتـى يتمكنـوا مـن تقديـم 
االستشـارات األساسـية للذيـن تعرضـوا للعنـف. وعندمـا وصلت 
هيئـة مسـاعدات دوليـة أخـرى، مل تعـرض تقديـم الدعـم لهـذه 
ـر الناتـج بعـد الصدمـة. وحاولوا بكل  الجهـود للتعامـل مـع التوتُّ
بسـاطة إقنـاع األخصائيـة بالعمل بعيـداً عن الجامعـة األمريكية.

ووّسـعت الجامعة األمريكية جهودها مع طالب علوم الحاسـوب 
والـكادر إليجـاد طـرق للربـط بـني النـاس الذيـن فقـدوا أرسهم؛ 
فاسـتخدمنا أيضـاً برنامجنـا املتلفـز صانعـوا السـالم وموقعنا عىل 
أرسهـم.  أفـراد  عـن  يبحثـون  أشـخاص  صـور  لعـرض  اإلنرتنـت 
وعندمـا طلبنـا الحصـول عـىل دعـم مـن هيئـة دوليـة، قيـل لنـا: 
»نحـن ال نسـاعد إال األشـخاص الذيـن هم يف املخيـامت«  مع أن 
الغالبيـة العظمـى مـن الّنازحـني مل تكـن تعيـش يف مخيـامت بل 

عـىل األرضيـات يف مختلـف أنحـاء مجتمعنـا املحيل.

واجتمـع أعضـاء مبـادرة سـالم الجامعـة األمريكية-أدمـاوا مـع 
ممثـيل الهيئـات األخـرى ملناقشـة توزيـع الغـذاء. وبحلـول ذلـك 
الوقـت، كانـت اإلمـدادات الغذائيـة لدينـا لالجئـني ضئيلـة جداً. 
ومل نطلـب مـن الهيئـة مشـاركتنا مبـا لديهـم مـن مـؤن غذائيـة 
إذ مل نطلـب إليهـم سـوى أن يخربونـا مـن الذيـن كانـوا يقدمون 
لهـم الطعـام يك نتفـادى االزدواجيـة يف الجهود. وتلقينـا إجابتهم 
كلطمـة عـىل الوجه: »ال ميكننا مشـاركتكم بقوائم مـن نطعمهم، 
فقـد تكونـوا متواطئـني مـع القاعـدة!«  وأشـار أحد أعضـاء لجنة 
مبـادرة السـالم قائـاًل: »إنهـم ال يعرفون حتى أن بوكـو حرام هي 

التـي ترّوعنـا وليسـت القاعدة!« 

ميكـن  كـام  وأسـفرت  الجهـود  هـدر  إىل  املواقـف  هـذه  وأدت 
القـول إىل مزيـد مـن املعانـاة. وهنـاك كثـري مـن العمـل الـذي 
الـدويل يصغـي للموجوديـن عـىل  النظـام  يجـب فعلـه لجعـل 
األرض الذيـن قـد تكـون لديهـم املعرفـة األكـرب وقد يكونـوا أكرث 

اسـتجابة.

كرس الحلقة
عـىل الرغـم مـن جهودنـا يف إقنـاع الّنازحـني بأنـه ال ينبغـي لهـم 
العـودة إىل ديارهـم بعـد، مـا زالـوا راغبـني باملخاطـرة يف العودة 
إىل منازلهـم. فهـم مزارعـون ويريدون أن يزرعـوا محاصيلهم وأن 
يحاولـوا مـرة أخـرى يف تحقيق اكتفائهـم الذايت. وبـدأت األغلبية 
بالعـودة إىل الشـامل يف منتصـف عـام ٢٠١5، وبحلـول سـبتمرب/
أيلـول مل يبـَق هنـاك سـوى ١٠٠ ألـف يف يـوال، ومعظمهـم كانـوا 

ال يزالـون يعيشـون يف مجتمعنـا ويحصلـون عـىل الطعـام مـن 
جهودنا.  خـالل 

ولكـن مـع ذلـك، ظهـرت مشـاكل جديـدة. فقـد تصاعـدت حدة 
التوتـرات يف كثـري مـن املجتمعـات التـي عـاد إليهـا الّنازحـون، 
ذلـك ألّن أيـدي بعـض أفـراد تلـك املجتمعـات كانـت قـد تلوثت 
بالدمـاء. وانقسـمت املجتمعـات املحليـة عـىل أنفسـها. وُطِلـَب 
قيـادة جهـود  يتمثـل يف  تأديـة دوٍر جديـد  السـالم  مبـادرة  إىل 
الحكومـة  مـن  صغـرية  منحـة  عـىل  الحصـول  ومـع  املصالحـة. 
الكنديـة، بدأنـا بجهـود املصالحـة مـع النسـاء واألطفـال والزعامء 
مسـتمراً،  العمـل  هـذا  زال  ومـا  والشـيوخ.  والحـراس  الدينيـني 

ونأمـل أن نوسـعه. 

ذناهـا. ومتكنـا من  فقـد نجحـت جهـود الحاميـة الذاتيـة التـي نفَّ
إطعـام مـا يقـارب 3٠٠  ألـف نـازح داخيل. ووصـل عنف جامعة 
عـىل  قـادرة  تكـن  مل  ولكنهـا  مدينتنـا،  أطـراف  إىل  حـرام  بوكـو 
السـيطرة عـىل النـاس أو تجنيدهـم يف يوال. ويعزو كثـري من قادة 
املجتمـع ذلـك إىل برامـج السـالم والتنمية واألمن التـي أطلقناها. 
فقـد عـرف املجتمـع املحـيل أنَّ الجامعـة كانـت ملتزمـة متامـاً 
بالسـالم والتقـدم، كـام أنهـا كانـت تتـوىل أمـر الزعامـة الدينيـة 

والسياسـية للمجتمـع. 

وتراجـع عنـف جامعة بوكو حرام إال أّن املشـاكل بقيت. وبقي يف 
أعقابهـا يف يـوال، خـارج بوابات الجامعة، آالف مـن األطفال الذين 
تيتمـوا بسـبب الّنـزاع. وقـد احتوتهـم العائـالت املحليـة، وبدأت 
الجامعـة برامـج ’اإلطعـام والقـراءة‘ ألولئـك الفتيـان والفتيـات، 
لتعليمهـم املهـارات األساسـية للقـراءة والكتابـة والحسـاب مـع 
توفـري وجبـة مجانيـة يطبخهـا بائعـون محليـون. والربنامـج آخـذ 
يف النمـو لكّنـه ال ميكـن أن يسـتمر يف تلبيـة املتطلبـات. ومـن 
الـرضوري تكـرار هـذه الجهـود الصغـرية وتوسـيعها، وإال سـوف 
املتعلمـني  غـري  الشـباب  مـع  مجـدداً  بالتشـّكل  الحلقـة  تبـدأ 
واملعوزيـن الذيـن ال أرس لديهـم وال دعـم، و »ال يشء آخـر« يف 

حياتهـم. ونحـن نعلـم جميعـاً إىل أيـن سـيقودنا ذلـك. 
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منذ بدأ التمرد الحايل يف عام ٢٠٠9، قتلت جامعة بوكو حرام ٢٠ ألف شخص ورشدت   .١
٢.3مليون شخص من منازلهم. وُصّنَفت حسب مؤرش اإلرهاب العاملي عىل أنها أخطر 

جامعة إرهابية يف العامل يف عام ٢٠١5.
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