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بٌان صحفً

معاناة المسلمين الطويلة في نيجيريا ستنتهي بإعادة الخالفة على منهاج النبوة
(مترجم)
فً ٌوم الجمعة  13آب/أغسطس  2021قُتل أكثر من  22مسلما ً وأصٌب  14آخرون فً هجوم حدٌث فً
مدٌنة جوس بوسط نٌجٌرٌا .وبحسب بٌان الشرطة ،هاجمت مجموعة من المجرمٌن ٌُشتبه فً أنهم شبان من قبٌلة
ً
قافلة من خمس حافالت تقل مسلمٌن عائدٌن من والٌة باوتشً المجاورة ،بعد
إٌرٌغوي ( ذات األغلبٌة النصرانٌة)،
حضورهم مناسبة لالحتفال بالعام الهجري الجدٌد .وبحسب مصادر أخرى ،هاجمت ملٌشٌات إٌرٌغوي مستخدمة
السواطٌر والسكاكٌن والحجارة لقتل المسلمٌن.
كشفت عملٌات القتل المروّ عة الجدٌدة للمسلمٌن مر ًة أخرى كٌف تواجه نٌجٌرٌا تحدٌا ً أمنٌا ً خطٌراً آخر أدّى
إلى زٌادة حدة االستقطاب اإلقلٌمً .ال ٌمكن للتندٌد الكالمً من مسؤولً الدولة واألمن تغطٌة فشل الحكومة فً
توفٌر األمن والسالمة وفشلها فً محاكمة المهاجمٌن.
كانت جوس والمناطق الوسطى والشمالٌة األخرى فً نٌجٌرٌا بؤرا للصراع العرقً الذي ٌحرض الشباب
النصارى والمسلمٌن ضد بعضهم بعضا .ففً أٌلول/سبتمبر  ،2001أسفرت االشتباكات بٌن النصارى والمسلمٌن
حول جوس عن مقتل  313شخصا ً ،وفقا لمنظمة هٌومن راٌتس ووتش .وهذا العنف متأصل فً التوزٌع السٌاسً
والمحدود للموارد الطبٌعٌة إلى جانب الفساد الحكومً المستمر فً إفقار نٌجٌرٌا .باإلضافة إلى ذلك ،السٌاسات
التمٌٌزٌة للحكومات المحلٌة وحكومات الوالٌات ،والتمٌٌز ضد الجماعات العرقٌة التً تعتبر غٌر معوزة للمناطق
التً تعٌش فٌها.
كانت إساءة معاملة السكان المسلمٌن فً نٌجٌرٌا دائمة وتنتقل من نظام إلى آخر .خالل حكم جودالك
جوناثان ،كانت مع تكتٌكاته القاسٌة لقمع مطالب الجالٌة المسلمة .كما أدت االستراتٌجٌة األمنٌة التً تبناها نظام
محمد بخاري لسحب قواته المسلحة من المناطق الرٌفٌة ،أدت إلى جعل بعض البلدات مثل جوس أكثر عرضة
لهجمات المسلحٌن وقطاع الطرق .وتحت ذرٌعة مكافحة بوكو حرام ،افتقرت األنظمة فً نٌجٌرٌا إلى حماٌة حٌاة
المسلمٌن مع تكثٌف اضطهادها الخبٌث لهم .ب التدقٌق الكبٌر فً انعدام األمن واالشتباكات الداخلٌة فً نٌجٌرٌا نجد
أنها قد صنعت من قبل القوى الغربٌة وخاصة أمرٌكا وبرٌطانٌا للسماح بالتدخل بشكل متزاٌد فً عمق البالد
بهدف وحٌد هو اختالس ثروة البالد النفطٌة .وضع المستعمرون البرٌطانٌون االنقسامات واالختالفات بٌن
الخطوط القبلٌة سعٌا ً وراء ثروة نٌجٌرٌا .وعلى الرّ غم من كل المخططات الشرٌرة ،ظلت الجالٌة اإلسالمٌة
تحافظ على هوٌتها اإلسالمٌة.
نقول ،من المؤلم أن نرى عملٌات القتل الشنٌعة هذه ضد المسلمٌن فً بلد كانت لإلسالم أهمٌة كبٌرة فٌه.
لإلسالم تارٌخ غنً فً نٌجٌرٌا والمنطقة األوسع ،وما زلنا على ٌقٌن بأنه مع إقامة الخالفة على منهاج النبوة،
ستنتهً معاناة المسلمٌن الطوٌلة والنفوذ الغربً.
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