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 َأثَ ُر َأْزَمة بُوُكو َحَرام التطرُّفّية على بلد َمْيُدُغِري: دراسٌة وتحليٌل لشعر ذاكر شريف
  

 إعداد
 د. إسحاق صالح سليمان

 قسم الدِّراسات العربّية، جامعة والية َنَصَراَوا ِكيِفي، نيجرييا
E-mail: ibnsalihu1973@yahoo.com/ishaqsalihujos@gmail.com 

GSM: 23408036147883, 23408073754347 

 
 مستخلص المقال
م إىل الوقت الراهن، األكرب حتدٍّ أمينٍّ واجهته نيجرييا 9002مثّلت محلة العلميّات اإلرهابّية اليت شنّتها مجاعة بوكو حرام، بدءًا من العام 

على وجه اخلصوص والدول اجملاورة هلا بشكل عام، وقد باتت حتمل اجلماعة رؤى عسكرية جتابه هبا البالد والشعوب لالنتقام من كّل 
الفيها يف هذه العمليّات، وصواًل الرتكاب جرائم القتل والسلب والنهب والسيب للنساء والرجال واألطفال. وأكثر العمليّات اإلرهابّية خم

للجماعة كانت تقع على والية برنو اليت يسكن الشاعر، ذاكر شريف، عاصمتها ميدغري، فجادت قرحيته بأشعار تصف جورها على 
أهلها. ويسعى هذا البحث إىل تتّبع هذه األشعار بالتحليل مشريًا إىل ما فيها من جوانٍب توّضح مناط احلسن وما  املدينة وتعّديها على

مدى حتّقق فيها من اجلمال األديب اإلسالمي، وإمعان النظر يف الدوافع األدبّية واللغويّة والتعبرييّة اليت حَدت بالشاعر إىل توظيفها، و 
           ة الشعريّة، ورصف الدالالت، وتعميق املعاين، وشحن النّص الشعري مبختلف اجلماليّات.    مسامهتها يف تكثيف الدقّ 

 ذاكربوكو حرام،  أزمة،أثر،  الكلمة المفتاحية:
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 مقدمة
السلوك وال برناجمًا حملياًّ ميّثل األدب اإلسالمي احلياة الشاملة الصحيحة؛ ألّن "اإلسالم ليس ثقافًة فكريًّة وال نظريًّة يف املعرفة أو  

والقرآن مورد األدب اإلسالمي اخلالد، ومصدر كل عطاء ثقايف . 1وال فلسفة إنسانّية، إمنا هو منهٌج متكامٌل ودستوٌر شامٌل لإلنسانّية"
حياء، ومنه تشّكلت وحضاري، من خالل آياته نشأت أمة اإلسالم، وحتّددت معامل عقيدهتا وعبادهتا وأخالقها وتصّورها عن احلياة واأل

ثقافتها وُبين ذوقها العام، فكان القرآن درع األمة املسلمة يف الصمود، وميثاقها للنهوض. وعلى ذلك، فقد أسهم الكثري من األدباء 
؛ لتحقيق ذلك على مستوى 9اإلسالميني ممن "يعيشون إسالمهم إمياناً راسخاً وسلوكاً متمّيزاً، وعزًّة إسالمّيًة وأخالقاً قرآنّيًة ومنهجاً شاماًل"

     النثر أو الشعر أو احلدث أو النقد وغري ذلك.   
لقد أدىل الشاعُر ذاكر شريف بَِدْلوِه يف مضمار الشعر، فعمل باجتهاداته على املسامهة الفّعالة يف إثراء هذا النوع من األدب 

اهنة: أُوالها قصيدة بعنوان "ُجذوُر الِفََت"، وثانيتها قصيدة بعنوان الرفيع، وانتقى البحُث من أشعاره ثالث قصائَد يف إجراء الدراسة الر 
، وثالثتها قصيدة بعنوان "ِجراُح يَ ْرَوى"؛ وأّما قصيدة "جذور الفَت" فبنّي فيها الشاعُر منشأ وطأِة مجاعِة بوكو حرام على 3"يَ ْرَوى تَ ْنِزُف"

"يروى تنزف" فرثى فيها ملدينة ميدغري، وبكى عليها من جرّاء فتنة مجاعة بوكو  مدينة ميدغري، ووصف فيها عقيدهتم اهلّدامة، وأما قصيدة
حرام؛ وأما قصيدة "جراح يروى" فرّكز فيها اهتماَمه على وصف مدى الفساد الذي تسّبب عن هجوم مجاعة بوكو حرام على مدينة 

                 ميدغري.       
إطاللة على مجاعة بوكو التعريف بالشاعر، واملبحث الثاين: املبحث األول:  :التالية املباحث األربعةعلى  قالوحيتوي هذا امل 

      .أثر بوكو حرام على بلد ميدغري بوكو حرام يف شعر ذاكر، واملبحث الرابع:، واملبحث الثالث: حرام
 المبحث األول: التعريف بالشاعر

 نسبه ومولده:
، ينتمي إىل أُْسرٍة عريقة احملتد من قبيلة هوسا يف قرية ُأََتْ، حكومة 4الصويف التجاينهو حممد ذاكر بن َشُرو احلسن بن موسى  

 والية حملّية ُوِدْل، والية َكُنو نيجرييا، مجعت بني التجارة والنشاط الزراعي، وانتقلت من هناك إىل بلد كنو عاصمة الوالية، مث انتقلت إىل
اشتغل والُده، شرو احلسن، بالتِّجارة والزِّراعة يف مدينة ميدغري، فاجتمعت له ثروٌة كبريٌة أنفق الكثرَي بَ ْرنُو واستوطنت عاصمتها َمْيُدُغرِي. و 

. وأمه 5منها يف ِقَرى الضيوف وجماورة العلماء ومقاربة طاّلب العلم، حىت توّطت عالقُته هبم، وحسنت املآخاُة بينهم، فأحبُّوه حباًّ مجاًّ 
، وهي سليلُة ُأْسرٍة صاحلٍة كرميِة احملتد من قبيلة هوسا، أصلها من حكومة حملّية ِكَياَوا يف والية 6باحلاّجة أَُزِميعائشة بنت عمر، املعروفة 

ِجَغاَوا نيجرييا. واشتهرت والدتُه حبسن معاشرة األهل واألقارب واجلريان، وكانت من أهل الفضل، موصوفًة بالسخاء والكرم واألمانة 
. وولد حممد ذاكر بن شرو احلسن بن موسى الصويف التجاين مبدينة ميدغري، عاصمة والية برنو، يف حمّلٍة ُتسّمىي 7عبادةوالشفقة واحلياء وال

 . 8م1270ه املوافق عام 1920ِباَلِمُساَل َلَوْن ُبَكْر، يف نيجرييا، عام 
 َنشأته وتعلُّمه:

نف أبيه وأمه، وَأْولََياه رِعايًة حسنًة يف طفولته األوىل، مث انتقل إىل نشأ الشاعر ذاكر شريف يف بيت شرٍف وعزٍّ وكرٍم، وترّّب يف ك 
 بيت عّمه ومسيِّه احلاج حممد ذاكر سليمان، فأحسن تأديبه، وانتشأ ذاكر شريف عارفًا أديباً. بدأ بتعّلم القرآن الكرمي على يدي الشيخ

سة عشر حزباً، مث انتقل إىل الشيخ أيب بكر نَ ُغوَما، حيث ختم القرآن الكرمي الفقيه حممد بَابَا الذي ينتسب إىل قبيلة ُشَوا، وأمت عنده مخ
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آن الكرمي عنده، مث انتظم يف السِّْلك املعهدي للشيخ أمحد املشهور بأيب الفتح، وَدَرس عنده الفقه وأصوله واللغة العربية وفنوهنا وتفسري القر 
اللتحاقه بالشيخ أيب الفتح أثٌر كبرٌي يف حياته، حيث انطبع باألخالق احلميدة نتيجَة . وكان 2وعلوم القرآن واألحاديث النبوية الشريفة

 . 10خمالطته العلماء والشيوخ
م إىل عام 1272وبدأ الشاعر ذاكر شريف باملدرسة االبتدائّية احلكومّية حبارة اَلِمُساَل َلَوْن ُبَكْر يف مدينة ميدغري من عام  

م اخنرط يف سلك كلية الدراسات اإلسالمية والشريعة، وحصل على شهاهتا الثانوية العالية 1284االبتدائّية عام م، ويف أثناء دراسته 1289
م، وملا انتهى من 1226م، مث التحق جبامعة ميدغري للحصول على شهادة الليسانس يف اللغة العربية وآداهبا، وخترّج فيها عام 1220عام 

نيجرييا، ُعنّي مدرسًا بقرية اللغة العربية بِإنْ َغااَل، مث واصل مسريَته العلمّيَة، وانضّم إىل جامعة بَايَ َرْو َكُنو عام  اخلدمة الوطنية بوالية َكْتِسَنا
م التحق جبامعة عثمان بن 9007م؛ حاصاًل على شهادة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا، ويف عام 9006م، وخترّج فيها عام 9009

. ويبدو أن الشاعر ذاكر شريف متثقٌف بالثقافة 11م9019و نيجرييا؛ للحصول على شهادة الدكتوراه، وخترّج فيها عام فودي بوالية َصُكتُ 
 العربّية واإلسالمّية، وأنه استحّق أن يكون حماضراً أكادمييًّا بارعاً بالرغم من عمره القليل.

 صفاته الخْلقّية والخُلقّية:
القامة، أمسَر اللون املائل إىل السواد، أجشَّ الصوت، فصيَح اللسان، جزالَة املنطق، وكان ال كان الشاعر ذاكر شريف متوّسَط  

الدنيا، ميّل من حديثه، وكان خفيف اللحية، تبدو عليه صفات الوقار، واجلّدية يف العمل، والتدبّر يف األمور، والثبات عند املبدأ، والزهد يف 
 .         19ّوق لذلك على أقرانه مبتانة اخلُلق ورجاحة العقلوالصرب يف التحصيل على املعارف، فتف

 المبحث الثاني: إطاللة على جماعة بوكو حرام
 واجلهاد، للدعوة السنة أهل مجاعة به اشُتهرت الذي االسم وهو حراٌم"، الغريب حرام كلمة هوساويٌّة، تعين: "التعليمُ  بوكو كلمة

 واملساواة العدالة وغياب والفقر التنموي والتخّلف السياسي الفساد وانتشار الدولة فشل وراء هو السبب الغريب التأثري بأن اجلماعة "وتؤمن
والسبب الذي ألجله ظهرت مجاعة  .19الوهن" ذلك من للخالص أوحد طريًقا اإلسالم معني إىل العودة يف وترى اجلماعة نيجرييا، مشال يف

 بسوء مقرونًا احلياة، مقّومات من النيجريي الشعب حيتاجه ما توفري النيجرييّة على الدولة مؤّسسات قدرة بوكو حرام يرجع إىل ضعف
 الغريب التوجهني بني انقسام من يصاحبه احلكومّية، ويرجع إىل أن مستوى التخّلف اْلُمْزرِي الذي يغرق فيه مشاُل نيجرييا، وما اإلدارة

م، باعتبارها مجاعة خرجت عليها 9009الدولة يف العام  حتدي على اجلرأة اكتساهبا إىل وصواًل  هنج اجلماعة واإلسالمي. ومن مث حتوُّل
 حتت إمرة حممد يوسف.

 لتبلغ م،9002 و 9009 بني ما الفرتة األمن يف قوات مع املسّلحة املواجهات من سلسلة وقد دخلت مجاعة بوكو حرام يف
 االنتفاضة تلك ُووجِّهت يَاْرأَُدَوى. وقد موسى الرئيس عمر حكومة حقبة خالل أي م،9002 عام انتفاضة بإعالن ذروهتا املواجهات تلك
 الشرطة رجال أيدي على يوسف، حممد زعيمها، وتصفية حرام عناصر بوكو من املئات مقتل إىل وأّدت األمن، قوات قبل من وحشي بقمع

 سرية منظمة إىل يديه على حرام بوكو فتحوَّلت ِشيَكاْو، بكر أبو اجلماعة يف زعامة يوسفَ  القانون. وَخَلفَ  إطار خارج نُ فِّذت عملية يف
 عصيانًا قادت حيث بالدموية، حرام لبوكو شيكاو زعامة فرتة طُبعت م، وقد9010العام  منذ على الدولة والتمرد اإلرهاب اسرتاتيجية تتبىن
 عرب تسّلل عمليّات تنفيذ جانب إىل رهائٍن، واختطاف تفجريٍ  وعمليّات وهجمات اغتياالت إىل مباشر، وأّدى بشكل املدنيني طال

 حرام بوكو طوَّرت أن كان نيجرييا. مث دولة داخل أقاليم على السيطرة وفرض النفوذ، وبسط اجملاورة، سكان البالد واستهداف احلدود،
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والكامريون  نيجرييا من صفوفها إىل مقاتلني ضم من األحيان بعض يف ومتكنت والتجنيد، االستقطاب عرب واملواجهة على التمّرد قدراهتا
 .41البلدان هذه خارج من وحىت بل وتشاد، والنيجر

جوناثان.  غودالك الرئيس حكم حقبة يف خاصة م،9002 منذ وتعقيًدا تنظيًما أكثر العنيفة حرام بوكو عمليات وأصبحت
تنفيذ  خلف كانت ،9015 و9002 بني ما الفرتة يف حرام، بوكو أن العاملي اإلرهاب بيانات قاعدة يف املسجّلة وُتظهر اإلحصاءات

 . وتُعد51نيجرييا يف اختطافها مت رهينة 9069 و جرحًيا 6051 إىل باإلضافة ضحية، 14496 حبياة أودت إرهابّية هجمة 1692
 إطالق أعقبها اآلن، واليت حدِّ  إىل نوعها من اختطاف عملية أوسع ،9014أبريل  يف ِشيُبوْك، قرية من تلميذة 976 اختطاف عملية
 99.461 حبياة وأودت نيجريي، مليون 14،8على  أثَّرت األزمة أن الفيدرالّية احلكومة أعلنت بناتنا"، وقد اسم "أعيدوا حتت دولّية محلة

 5 ب  تُقدَّر خسائر نيجرييا شرقي مشال منطقة تكبُّد اقتصاد عن عالوة داخلي، نازح ومليوينَ  مفقود، آالف 5 من أكثر وخلَّفت شخًصا،
 .61دوالر مليارات

من  أجزاء باستعادة اجلماعة انقسام مسح حني يف خباري، حممد الرئيس حكم فرتة يف حرام بوكو لعنف األبرز وُسّجل الرتاجع
 قدرهتا أثبتت اجلماعة فقد ذلك، كل ومع لكن، املخَتطفني. مئات وحترير اجلماعة مقاتلي من اآلالف مصرع إىل باإلضافة احملتلة، األقاليم

 فقد كامل". بشكل ُدّمرت"و "بشكل كبري تدهورت"و التقين" املستوى على ُهزمت"قد  أهنا خباري الرئيس زعم من بالرغم الصمود على
 عن يزيد ما أوقعت ،9018 عام من الثالثة األوىل األشهر خالل تشاد حبرية منطقة يف هجوًما 60 من أكثر تنفيذ اجلماعة استطاعت

 تلميذات 105 حرام، لبوكو التابع إفريقيا، غرب والية يف الدولة اإلسالمية تنظيم فرع اختطف ،9018 فرباير من 12 قتيل، ويف 900
 عمليّاتٍ  تنفيذ على حرام بوكو ترّكز احلايل، الوقت ، ويف71يويب والية مدينة دابشي، يف والتقنية، للعلوم احلكومي الفتيات معهد من

 .اختطافٍ  وعمليّاتِ  انتحاريّةٍ 
      شعر ذاكر شريفالمبحث الثالث: بوكو حرام في 

ملا   ؛مهتقدّ تالذي  على النصّ  دلّ تل ؛"جراح يروى"، و"يروى تنزفو" ،"جذور الفَت" ،التالية اتالعنوان دائالقص يفصاغ الشاعر  
بصيغة  تجاءمجيًعا  نواناتمن حيث الرتكيب، فإن الع اتفيها العنوان تاليت وردص الصيغ أما ما خي .81كانت اللغة نظامًا من عالماتٍ 

وبني ، (جذور الفَت، وجراح يروى) ،ضافّيةة اإلبني االمسيّ وهي بعد ذلك تصنف من حيث الصيغة  ؛من كلمتني مكّونةً ، ةاجلملة االمسيّ 
  .(يروى تنزف)ة، يّ اجلملاالمسّية 

و"هو العنوان الوارد يف  ،ى بالعنوان املعجمي املتشقّ سمّ هي ما يُ  ذور الفَت"جاستنباط عنوان "دمها الشاعر يف واآللية اليت استخ 
مكتوب من كلمتني )جذور/الفَت(،  هوو رد يف تقاطع القصيدة، ي "جذور الفَت"عنوان  يجد الباحثف. 21النص مشتقاًّ على حنو ما"

فهو مل يرد كما هو . وهو ما اختلف عن العنوان من أكثر جهةٍ ، (املصائب)يف البيت األول ( واألخرى يف البيت الرابع )أصلفوردت األوىل 
َأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اهلُل َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة  األصل: اجلذر؛ قال تعاىل: ) من معاينو ، مفردةً  )أصل(جاءت  (جذور)وكلمة  .جذور الفَت()

)الفَت( جاءت كلمة و  ،90قال ابن عاشوراء: "وأصل الشجرة: جذرها"و ، [94إبراهيم: ( ]ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يف السََّماءِ َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها 
َنٌة انْ َقَلَب َعَلى َوْجِههِ املصيبة، قال تعاىل: )، ومن معاين الفتنة: )املصائب( وقال النجدي: "وإن أصابته فتنة:  ،[11احلج: ( ]َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ

 قال اخليام:وهي النائبة واملصيبة؛ ع )احلادثة(، واحلوادث مج ،يف تقاطع القصيدة )احلوادث( ، وكما جاءت كلمة )الفَت(91عذاب ومصيبة"
َنا َسْرَمَدا اَل خَتَْش َحاِدثََة الزََّماِن فَِإن ََّها    99لَْيَسْت ِبَدائَِمٍة َعَلي ْ
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، واحلوادث يف البيت الثاين والثالث والرابعُ والسابع، والثاين  يف البيت األول ائباملص :يف القصيدة متفرقتني ورود كلميت العنوان افًة إىلضإو 
 قول الشاعر:عند  يوه ،واخلامس يف البيت الرابع األصلو 

 فُ لِ تْ ًرا وت ُ هْ جَ  وَ رْ              اليَ ومتتصُّ ِجْسَم ُف          ْدنِ      َب تُ         إّن املصائنًا زَ    كفى حَ 
 ِرفُ    بُّ وتَ هْ        ٍر َتسُ        ها   ِعَصابَاُت َتْكِفي           لُ     كفى أََلًما إّن احل          وادَث أص

 فُ رِ صْ تَ  بُ  املصائو  ىمً رْ        مَ  رِ         هْ دَّ للِ فَ    مْ  كُ لِ عْ فِ  هذي نتيجةُ  مْ كُ َر ذْ حِ  او ذُ     خُ 
 فُ رَ       ل تُ عْ  باألباطي كٍ         فْ إِ   لُ      ها   عصاباتُ        كفى أََلًما إّن احل          وادَث أص

 مجاعة بوكو حرام فَت ةريّ ذْ جَ د أن تقرأ العنوان تدرك كمتلٍق أن النص يدور حول مبجرّ يوحي العنوان بغرض النص بدون مواربة،  
التجربة ولّب ن الشاعر اختاره ألنه حمور النص، إإذ متشظِّيًة يف معظم القصيدة؛  وترى دالالت العنوان .على أبناء يروى املنصبّ وعذاهبا 
اإلظهار بأصول املصائب وهو ؛ اهد موضوعويرى الباحث أن عنوان )جذور الفَت( يصلح عنوانًا للقصيدة باعتباره حيدّ يف النص.  الشعريّة

  يف البلد.مجاعة بوكو حرام جهل  ت عنبسبّ تاليت 
جيمع ، وهو "معجمي(-)داليل هي االستنباط املزدوجهنا الشاعر  اهمداستخاليت لية اآلو )يروى تنزف(، فهو  وأما العنوان الثاين 

أو مشتقًّا املستخرج من خارج النص مع عدم وجود لفظه صرحًيا ن الداليل هو "، والعنوا99"بني فضيليت العنوان الداليل والعنوان املعجمي
 :ةاآلتي اليةالثالثة املتت جتد كلمة )يروى( يف األبيات كلكنّ  ،()يروى، تنزف نيالعنوان مكّون من كلمتو  .49"داخله

 اكِ يَ    هْ ى دَ هَ ا دَ            اك ومهَ اذا دَ    م   واكِ         هْ ين أَ    ى ألنّ وَ رْ     يا يَ  كِ     يكِ بْ أَ 
 اكِ     حنَْ أَ  تْ         مَ لَ ظْ ا أَ رً           بْ    قَ  جعلوكِ  كا   البُ  يَ  ِ ل قَّ يا يروى وحَ  كِ     أبكي
 اكِ    مَ    ى حِبَ مَ        تَ ن احْ مَ لِ  ةً     بل قلع   دٍ           اصِ قَ  ارةَ  روى من    يا ي كِ     أبكي

ل، قتْ كلمات مثل )تسلحوا، تعرجفوا، قتلوا، سبوا، دمروا،   يفمنتشرًة دالالهتا  بل جتد ،يف ثنايا القصيدة كلها نك ال جتد كلمة )تنزف(وإ
ألهنا هي فعليًّا؛ وحضور كلمة )يروى( داخل القصيدة يعكس حضوراً  أو بآخر. تتصل بكلمة )تنزف( بشكلٍ ، (، دفن، عذاب، أذيةسيب

، زن والغضب واملأساةالقصيدة املليئة باحل لى فكرةعدالالهتا يدل على تركيز الشاعر  مع وجود)تنزف( كلمة وغياب  بؤرة اهتمام الشاعر، 
 ة جلماعة بوكو حرام.ات اإلرهابيّ العمليّ على  هوعلى احتجاج

ة لمكنوان استنباطاً معجميًّا مشتقًّا؛ ألن  ه يف استنباط العالذي كانت آليتُ  ،فهو كالعنوان األول جراح يروى(وأما العنوان الثالث ) 
وإن  ، معىًن ترادفها  هافي )نزيف( كلمةإال أن  ة القصيدة، كافّ يف   )جراح(كلمة  مل تردو  ،يف تضاعف القصيدة كما هي بكثرةٍ  وردت)يروى( 

ن الدم إذ إبينهما؛  قويّةٌ  عالقةٌ تظهر فهناك ، لسيالن الدم هةً مشبّ  نزيف( صفةً كانت كلمة )و  وهو اسٌم، ،حٍ رْ مجًعا جلُ ( جراحكانت كلمة )
من  دوأثبت يف اجلس ايةً كَ ظهر نِ )جراح( أ ألنّ  ؛)نزيف(كلمة )جراح( بداًل من  للعنوان كلمَة فانتقى الشاعر ، ُجرْحٍ أو  ّلةٍ لعِ إال ال يسيل 

سيالن الدم يف أحناء البلد من جرّاء  إىل )جراح( بداًل من )نزيف( أشدُّ إمياءً  رُ كْ ، وذِ لوال )جراح( ملا دام خروج الدمبعبارة أخرى، و ، ف(ي)نز 
 يف فاحتة القصيدة عند قول الشاعر: ت كلمة )نزيف(وردقد لو  العمليات اإلرهابية جلماعة بوكو حرام.

 رٌ   ي حق اسُ قَ ي ُ  ذْ إِ  الءٍ     فكل ب   رٌ  ي  ب م ى والبالءُ وَ رْ     يَ بِ  زيفُ نَ 
 بوكو حرام أهلَ  مجاعةُ  تبعذَّ  ا ألجلهيتب الاسباألي إىل قيادة املتلقّ ز الشاعر اهتمامه يف قصيدة )جذور الفَت( على ركّ  

 ذكر ذلك يف األبيات اآلتية:حيث  ،ميدغري
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 كفى أََلًما إّن احل          وادَث أص    لُ           ها   ِعَصابَاُت َتْكِفي       ٍر َتُس       بُّ وتَ ْه   ِرفُ 
 تُ ْع      َرفُ  ي لِ اطِ بَ احل          وادَث أص        لُ      ها   عصاباُت ِإفْ        ٍك باألَ فى أََلًما إّن   ك

 وا فُ    جَ رْ    عَ    وتَ  الَ م َ   يف الْ  مْ هُ و رُ   فَّ  كما كَ    َداوةً         اَلِح عَ  الصَّ    وا أهلَ   بُ مُهُ وا ن  اصَ 
 فُ   صِ نْ ذاك ي َ  لْ هَ  اهللِ  قِ  لْ خَ  رِ  ي   فِ  كْ  تَ  ل   رٌ رِّ          بَ   مُ  اَلفَ  ا أّن ال خ ِ  وُه   ْم َم   ْن َرَأوْ 

من  ءاألبرياالتكالب على إهراق دماء  ىلإبوكو حرام  مجاعةَ  أّدتاألسباب اليت هذه األبيات تكشف عن  إىل يةٌ متأنِّ  ونظرةٌ    
واختاذ العداء،  ة العلماءومناصب ختالق عليهم اإلفك،الاو تكفري أهل القبلة،  من هذه األسبابو  .ا بالغيبمجًْ رَ  والشيوخ الولدان والنساء

 ،يف أضاليل اهلوى هميمتادِ و ، فضاًل عن اشتهارهم هبذيان احلّمى، الناس يف أعراض طعنللمسّوغًة يف الدين اإلسالمي املسائل اخلالفّية 
اً الناس  املعاملة مع يف همكِ وَربَ    .اءدَ لَ الب ُ  والعوامّ اء طَ سَ البُ بني السُّذَّج  األباطيل ونشر، وعناداً تكربُّ

بغري برهان من كتاب تكفري املسلم  من أن؛ الغرّاء ةبالتعاليم اإلسالميّ  على علمٍ ِسيَقْت ا أهنيقود إىل ن يف هذه األسباب تمعّ الو  
من هذا  فإن الشاعر يعلن للعامل أن اإلسالم بريءٌ  .وآثامٍ  ب عليه من شرورٍ ملا يرتتّ  ،عظيمٌ  خطرٌ  اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسل م

 هو عملٌ ة، وختريب للمنشآت ة واخلاصّ املرافق العامّ و وتفجري للمساكن واملركبات وأن ما جيري من سفك الدماء الربيئة، املعتقد اخلاطيء، 
ومتزيٌق لكرامة بأعراض املسلمني،  هتتيكٌ  وذلك؛ منه منه، وهكذا كل مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر بريءٌ  ، واإلسالم بريءٌ إجرامي  
أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل "ه وسلم:  صلى اهلل عليحممد الرمحة،  نيب قال، بالتشديد وهو املنهّي عنه يف اإلسالمة، اإلنسانيّ 

الَّ حبَقِّ اإِلْساَلِم، َوِحَسابُ ُهْم اللَِّه، َويُِقيُموا الصَّاَلَة، َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة، فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم إِ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل 
 .59"َعَلى اللَّهِ 

حرمات وعلى  ،ميدغري مدينةتعّدي مجاعة بوكو حرام على إيذان املتلقي بعلى  (يروى تنزفيف قصيدة )اهتمامه ز الشاعر وركّ  
 الشاعر يقول: هاهوف ،فيها الناس

 اكِ    نَ       سَ  نِ         فْ ًرا لدَ          ه      وا جرُ     هَ مْ جَ  تَ    ةٌ         ابَ صَ   ور عِ رُ        بالشُّ  تْ         اك قامنَ فهُ 
 اكِ رَ            عُ  ضِ      قْ    لنَ  اً ر         هْ        وا جَ     نُ اوَ عَ وت َ     وا     َق      وَّلُ         وا وتَ        ْرَج   فُ      وَتَسلَّ   ُحوا وتَ عَ 

 َراكِ          وعَ  عٍ اِز              نَ         مُ  ونَ دُ  انَ دَ          لْ      بُ            الْ  وارُ مَّ ودَ  اءَ سَ ا النِّ وْ  بَ سَ  الَ جَ وا الرِّ لُ ت َ ق َ 
 اكِ     تَّ    فُ   لا ةُ ادَ                 ٌي عَ               بْ       ٌل وسَ       تْ     قَ    مْ      ُه     ُروساً مَهُّ             ْرباً ضَ    َأْشَعُلوا حَ  لْ بَ 

ح سلُّ تب آذنو ع به بلد يروى، يتمتّ  الذي كان األمين ستقراراال دمريلتاجتماع مجاعة بوكو حرام على ِإْلٍب واحٍد الشاعر ب أعلن 
تلطيخ والتكاتف على واالفرتاء على الناس الكذب، السَّْلِق بألسنٍة ِحَداٍد،  من ؛اهلّدامة اتيَّ ذِ األَ وأنواع  ؛الفتّاكة سلحةاجلماعة بأنواع األ

ك الذريع تْ الفَ تعّدت إىل على ذلك فحسب، بل  والفظائعُ  هذه البشائعُ  فْ قّ و تتومل تكن  ؛العامل أحناءيف اليت طارت للبلد ة ِطرَ العَ ة عَ السُّمْ 
وحات مُ وطُ  نابَّ الشُّ خَنََوات و  ات الولدانمَ رُ حبُ  ك العنيفتْ واهلَ  ؛الطالبات وربّات احلجالبالبنات ر سْ واألَ  ؛والنساء والولدان جالالرِّ الشيوخ و ب

يف  تبسبّ و  ،يروى أرضَ  ت اجلماعةُ إىل أن استباح وآل األمرُ  ؛الشاملالتخريب الفاسد والتدمري املواطنني بالغارات على  شنُّ و  ؛الرجال
 اء.وَ عْ اندالع احلرب الشَّ 

، وتدمري القرى اإلبادة اجلماعّيةب باح حيثنياًل،  اإلسالمأعداء اهلل و  اءعدأفنال من  ة الشاعَر،يّ اإلسالم التعاليمُ  تكلقد حنّ  
عاىن الذي  هذا الشعب اجلريحشهد به و ، ةاإلرهابيّ  اجلماعةهذه الذي بلغته  ،من عدم اإلميان والزندقة ،األعلى عالنًا للعامل الشأوَ إ واملدن
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اإلسالم  بأنّ  ناإلعال سوىاملنشود الشاعر إىل هذا البوح وما جّر . من األذى واالضطهاد والتشريد والقتل واحلصار األحداث الكثريَ من 
إال  مسلمٍ  ، مسلًما كان أو غريَ دم أحدٍ منهم أن ال يسفك أحٌد يرشد أتباعه إىل  وهو الذي، الوحشّيةمْجَزَرة يرّحب بالْ دين السالمة ال 

.. ةِ نَّ اجلَْ  يحَ رِ  دْ جيَِ  ملَْ  ةِ مّ الذِّ  لِ هْ أَ  نْ اًل مِ جُ رَ  لَ تَ ق َ  َمنْ نيب الرمحة، حممد صلى اهلل عليه وسل م: "ذلك قول  يفوحسبك حجًة  ،حبق اإلسالم
         .69"إخل

هجوم  بسبب وقعت يتال صنوف التدمري وضروب التخريب ذكرعلى فيها اهتماَمه  وأما قصيدة )جراح يروى( فقد رّكز الشاعر 
 :منوذًجا لذلك من القصيدة اقتطف الباحث األبيات اآلتيةو  .وأهلها مجاعة بوكو حرام على مدينة ميدغري

 رُ        يدِ          ني هَ          م    ل     مسالْ  اءُ       دم مَ الَ        عَ    َدرُ               هْ     َق تُ            َرافِ      رى تلك اْلمَ           اَلَم تإِ 
 رُ     يذِ       ذاك نَ  امُ هَ ف ْ ت األَ               لَّ          كما ضَ    تْ  غَ ى أبكي فاألباطيل قد طَ وَ رْ على ي َ 
 رُ   ي م  ات ضَ        م األخالقُ  تِ          اتَ  م ِإنْ و    تْ    لَ       ترمّ  ساءُ كي فالنِّ       ى أبْ وَ رْ        على يَ 

 رُ                 يرِ             مَ  ءُ الَ             بَ   ا والْ ادً     سَ   وا فَ        اثُ    عَ   فَ    ارةً هَ      جَ  رَ              ذا الضمي     وا ه   ب       و طل  مهُُ 
 !رُ   ي     سِ       مَ الْ  نَ    يْ أَ  هِ        اللَّ  وتُ       يُ        ذاك بُ    ك   تشتكي سُ ارِ دَ  مَ كي والْ  ى أبْ وَ رْ     على يَ 
 ورُ               دُ       خُ  اتِ نَ   صَ حْ للمُ  تْ      قَ رِ حْ كما أُ    تْ     لَ وَ لْ وَ  رُ    اجِ تَ مَ ى أبكي فالْ وَ رْ     على يَ 

مدينة هجوم مجاعة بوكو حرام على املشكلة اخلطرية اليت انبثقت عن  حجمَ للمتلقي  زَ ربِْ حاول الشاعر قدر اإلمكان أن ي ُ  
يذكر فيها اسم اهلل   ومساجدٌ  وصلواتٌ  عٌ يَ وبِ  صوامعُ  تْ مَ دِّ وهُ ، تْ مَ ُهدِّ  واملدارسُ ، َعتْ ي ِّ البالد قد ضُ أنشطة تُدار ملصلحة  فكلُّ ميدغري، 

، تْ ُخرِّبَ ُحرِّقَ ْت و  والبيوتُ ، قُ فَِّلتْ و أُتِْلَفْت  واألسواقُ ، وُغلَِّقتْ  َلتْ ُعطِّ  واملتاجرُ ُهتَِّكْت، احملصنات الغافالت املؤمنات قد  وخدورُ  كثرياً،
ْت بقول الشاعر حىت فكأمّنا ُعِنيَ و  ،رْحٍ ًحا على جُ لْ وصار األمر مِ  ؛انْ ُتزَِعتْ قد ية يف بالد احلرّ الشريفة  األسوارُ و ، وُقطَِّعتْ  َفتْ وِّ خُ  والسوابلُ 

     بن حممد الكاتب ملا حبسه أمحد بن عبد العزيز بن أيب دلف: معاص
 79!دُ دَّ جمَُ  ءُ الَ بَ ا الْ ذَ  هَ ىَت  مَ ىَل إَ وَ    دٌ كَّ َؤ مُ  اءُ قَ ا الشَّ ذَ  هَ ىَت  مَ ىَل إِ فَ 

مجاعة  ،ةاإلرهابيّ  بري العصاباتجرّاء تدا ؛الفوادح واملنازل ميدغري مندينة مب أملَّ ا مَ واألحزان لِ األتراح وبلغ بالشاعر ما بلغ من  
صّبت عليها هذه  كلهاالبالد  فهذه  .ِشيُبوكْ َمْرََتْ، وِإنْ َغااَل، و وُغوَزا، و ، اغَ دُ نْ وكُ  ،اامَ وبَ  ،ااغَ بَ  بالد ىعلَأَسًفا ويتحّسر  يتأّوه َهبَّ ف ،بوكو حرام

 ولذلك قال الشاعر: .ُمْفِقَرةً  وأماكنَ قبوراً مهجورًة، وصارت  ،هذه البالد به عالذي تتمتّ األمين  ت االستقرارَ ّنسَ ودَ  عذاٍب، طَ وْ سَ  العصابةُ 
 ر  ي      جِ         وهَ  مهجورةٍ  نٍ        مَ ِس     َوى دِ    َأَجْل رََكَعْت أَْرَجاُء يَ ْرَوى فَما تَ َرى

 الشاعر وهدأ اضطرابه فقال: نفسُ  ثابتْ ومع ذلك 
 يَ ُمورُ  الءَ          ى البوَ رْ      عن يَ  عَ        فَ رْ ت َ لِ    دَ  م ث بأح       ي غ   ت   س   ا ن  إنّ  أيا ربِّ 

 ريُ             صِ بَ  تَ    ا فأندً       يْ  هم ك ريد بِ     يُ    نْ مَ  وتكفي إهلي املسلمني شرورَ 
َوَمْن واعتصم باهلل )، 89"الصَّرْبِ، َوَأنَّ اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراَأنَّ النَّْصَر َمَع صرب، وَعِلَم "استعصم بال الشاعرولكن 

لمسلم َحقَّ ل. ف[8]الشرح:  (َوِإىَل َربَِّك فَاْرَغبْ )ع إىل اهلل بالدعاء وتضرّ ، [101آل عمران: ( ]يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد ُهِدَي ِإىل ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
؛ من املِلّماتواستوحش  األذى مطارقَ أن استثقل بعد  تعاىلسبحانه و على اهلل  لَ ويستصفي التوكُّ ه اإلمياين يسرتجع نشاطَ أن  األصيل

   اهلذيل قائاًل:أبو العيال الشاعر  رُّ وهلل دَ  ،وشرٍّ  التجربة خترج ما عند اإلنسان من خريٍ ف
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 29َما كاَن ِمْن َغْيٍب وَرْجِم ظُُنونِ    إنَّ الَبالَء َلَدى املَقاِوِس خُمْرِجٌ 

 المبحث الرابع: أثر بوكو حرام على بلد ميدغري

 القنابلذف قب يتمّيز أو يف جمتمع ،حريبٍّ جمتمٍع اجلنود يف طاح نبِ اة يف شدّ يتبلور  حقيقي   رٌ أنه ليس هناك تطوُّ  البديهي من 
 آثارٌ وينتج عن عدم االطمئنان  .األمن والسالم ال سيما إذا ُصوَِّبْت حنو نوافذ ،املتتاليةسة الشرِ  اهلجماتيعاين  وأ ،املستمرّ  والصواريخ

السياسي، واألثر االقتصادي، واألثر  األثر :، وهياملتواجدة يف شعر ذاكر شريف اآلثار الثالثة على، ولكن الباحث يقتصر عميقةٌ 
 .االجتماعي
 :عند قوله وجراح يروى( ،يف قصيدتيه )نزيف يروى بهجادت قرحية الشاعر أما األثر االقتصادي فقد  

    رُُخ ِم    ْن أََذى أَبْ     نَ  اكِ   ِك   ي َوَتْص      بْ        َزارَِع   تَ  اِج      َر ُدمِّ            َرْت َوَم    َ ت  أَْبِكي اْلمَ  -
 ُدورُ   كما ُأْحرِقَ     ْت للُمْحَص  َناِت ُخ    َوْلَوَلتْ ُر على يَ    ْرَوى أبكي فاْلَمَتاجِ  -

حيث إن األسواق  ،بالنسبة القتصاد مدينة ميدغري مجاعة بوكو حرام اإلرهايب األثر الشنيع لنشاط منه شكوالقد أبدى الشاعر  
 . شاغرةٌ  األحياء والضواحيو الشوارع يف قام اليت كانت تُ من املتاجر  وكثريٌ الشرس، ها ذلك النشاط بّددتستقّر يوميًّا أو أسبوعيًّا كانت اليت  

على مدينة  العنيفةُ ا أّدت هجماهتُ و  اخلوف، نفوس الناسيف  تبَ رَ شْ أَ قد ة هلذه اجلماعة احلركات اإلرهابيّ ومن املسلَّم به أّن 
 وحسن الضيافة، السياحة، نشاطو ، املواصالتاألسواق، ونظام وسائل انتعاش فقطاع البنوك، و ، املستدمي تجاريالل لَ إىل الشَّ ميدغري 

 تْ يبَ ُأصِ ا عضالهتُ ، و ها منسّدةً شرايينُ  ، أصبحتةوسائر املرافق االقتصاديّ ، املالية، وتأليف الشركات داخلها وخارجهايف وتوظيف األموال 
وأصبحت ، قبيحةال األمن ألجل حالة ؛تعملكاد تال الشعبّية صاالت الشاي واملطاعم التجارة الصغرية يف وأصبحت  ،اشعَّ ل الرَّ لَ بالشَّ 

رة على هجمات اجلماعة املتكرّ  عّماهلا بسبب لرواتبًعا َدف ْ احلكومات احمللّية جمالس إىل  من أعضائها أن يسافر ال يستطيع عضوٌ  البنوك
وقد حّدثت  !والعوائد رواتبلًذا لخْ أَ عاصمة الوالية إىل جتتاز املخاطر  أناحلكومات احمللّية عّمال موعات جمل وصار ال بدّ ، رقالطُّ  لطو 

التطّور اإلنساين  واإلخفاق يف التزعزع األمين،، و والبطالة ،يف الفقروالتزايد املستلزم  ،يف املدينةاالقتصادي هجمات هذه اجلماعة التخلُّف 
          90.القوي

 يروى( عند قول الشاعر: نزيفينجلي يف قصيدة )أما األثر السياسي فقد و 
 اكِ نَ ضِ لِ  تْ           خَ رَ ف ْ ي أَ مآسِ وهنا الْ    اهَ يب ُ هلَِ  ارَ طَ وَ ى ضَ وْ هنا الفَ  تْ مَّ عَ 
 اكِ رَ ث َ  ودَ دُ     حُ ا وْ   فَ ون جَ رُ      وسِ مُ والْ ا   هَ ارُ مَ دَ  مَّ وعَ ى ضَ وْ هنا الفَ  تْ مَّ عَ 

 ياكِ وَ   بَ  اءِ سَ ويف النِّ  الُ جَ الرِّ  لَ هَ ذَ    َماُرَهاَعمَّْت هنا الَفْوَضى وَعمَّ دَ 
 َراكِ   ثَ  واْلُموِس     ُرون َجَف  ْوا ُح    ُدودَ    وا  لُ     اهَ جتََ  ارُ بَ كِ الْ وَ  دُ صُ حيَْ  تُ وْ مَ الْ 

حيث أشار إىل حدوث ساد يف مدينته، الذي مدى االضطراب السياسي واالنشقاق الداخلي ي إخبار املتلقّ عمد الشاعر إىل  
الرجال الذين حيتّلون مكان حتريك عجلة الرئاسة إىل األمام، و وىل يف اليد الطُّ الذين هلم فاملوسرون  ،املدينة ن قيادةؤو يف ش التََّسيُّباإلمهال و 

تساهلوا حىت استحكمت فيها ، وإرشاد املرؤوسني األوالدالنساء و خذ بأيدي هلم الفضل يف األوالكبار الذين تويلِّ زمام احلكم، الصدارة يف 
 من ةً خاليوبقيت بالد يروى  .مجاعة بوكو حرام أزمةشتداد منفًذا ال اإلرهايب فوجد لذلك النفوذُ  ،الضوضاءأرجائها بورسخ الفوضى، 
 قائاًل يف قصيدة )جراح يروى(:املساندين، وبذلك ُعين الشاعر األعوان و 
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 رُ       ي     جِ  مُ  تَ والَ  الَ  اسٍ وَ    مُ  نْ      ا مِ مَ فَ    تْ  مَ لِّ ث ُ  وَ رْ   يَ  الْ فَ  مِ الَ سْ ى اإلِ لَ عَ  مٌ الَ   سَ 
 رُ        يرِ ضَ وَ  تٌ      امِ    صَ  نٍ     مْ أَ  سُ   لِ    جْ  مَ وَ    مْ  هُ ان َ وَ   هَ  ونَ مُ لِ سْ مُ و الْ كُ شْ يَ  نَ يْ  أَ ىَل إِ 

نقص تنفيذه و  اصة، ويف نيجرييا على العموم،خبملدينة ا للنظام السياسي يفالشديد حّدث االرتباك أجل، فإن متّرد هذه اجلماعة      
 تضاليت عرّ  ة الفظيعةاإلرهابيّ  ةفاعليّ لبسبب ا وصار أمرًا الواقعيًّاه ورؤياه، انتقصت رسالتُ حبيث  ،جمات املعاديةيف البالد املصابة هبذه اهل

 كيانهيئة  وكانت النشاطات اإلرهابية للجماعة هّددت  .الصدماتيف السياسيني  أداءو أوقعت دولة نيجرييا و  ،اجملتمعات للخطر مجيعَ 
 .19اآلخر البعضعلى لبعضها ات املضاّدة عاءوعدم االنسجام؛ نتيجًة لالدِّ  شتشوُّ ال تها الشمالّية واجلنوبّية يفناحيت وكان ؛نيجريياسيادة 

  هذه اجلماعة اخلطرية؟! فتنةُ ت فيها نشأاليت ميدغري دينة مبفما ظنُّك  ،وإن كان ذلك كذلك
                        وهي كما يأَت:نزيف يروى، وجرح يروى(، ه بعنوان )يدل عليه الشاعر يف قصيدتوأما األثر االجتماعي فقد 

 ُع      اَلكِ  ْت   لَ ْم يَ     بْ      َق ِإالَّ الرَّْس        َم َرْغ   مَ        أَْبِكي اْلَمَعاِهَد َواْلَمَساِجَد ُعطِّلَ 
 َه   ا   َوتَ  َربَّ      َع       ْت تِْلَك اأْلََس             ى َمْغ  نَ   اكِ     أَْبِكي اأْلُُخوََّة ُعطِّ    لَ  ْت َأْوَص       الُ  

***** 
 رُ          ي          ثِ كَ   اتُ     حَ             ائِ ا والنَّ    ه   لُ            أرامِ    تْ لَ وَ لْ وَ ى ف َ وَ رْ ي َ  ابُ نَ طْ أَ  تْ ضَ وِّ وقد ق ُ 

 رُ    ي  شِ    يَ  نَ      يرِ   تَ   فْ   مُ الْ  ضِ عْ ب َ  بُ     صُّ عَ ت َ    ن ِياءَ   وسَ  اَلءُ        ي َهَذا الْ بَ  ِ وقد َس   اَءن
 رُ    ي          ثِ     كَ   اقَ   فَ    نِّ   ال نَّ ى أَ لَ   عَ  لُّ دُ                 يَ    هُ            نَّ ي ألَ اضِ قَ ا الت َّ ذَ   ي هَ  نِ اءَ سَ  لْ جَ أَ 

 مستهَجنةً صارت اإلنسانية ؛ ألن األخوة كان معروفًا ملدينة ميدغرياختالل نظام اجملتمع املثايل الذي   ظهر يف هذه األبياتي 
شاع و استقّر التعصُّب األعمى على بقية األجناس، و الضمانة،  عناأليتام  وبُّ رَ أعرض مُ ، و من الكفالةاألرامل امتنع كفالء حيث  منبوذًة،و 

بعض  ةاإلرهابيّ  مجاعة بوكو حرامنشاطات  جعلتو  ماعة بوكو حرام.جل العملّية اإلرهابية؛ ألجل بعًضا هموعاتب بعضُ ، يف الناسالنفاق 
  .متزمِّتٌ يعتقدون أن كل مسلم ألهنم املخالطة مع املسلمني، يشمئزُّون من الكّفار 

 اليت دنَ امل يتفادونمجاعة بوكو حرام  فتنةُ ا هب حتَِقْ مل اليت  دنيف بعض املالنيجرييني النشاطات اإلرهابية املواطنني  جعلت كذلكو 
دارس حليب كوبيل مل سابقةم شاركة يفامل انتهاز فرصةيف املدارس الثانويّة  طالباتطالب و  أملَ  تْ خيّبوكانت هذه النشاطات . حاقت هبا

 اليت أعّدهتا (”Cowbell National Secondary School Competition “NASSMAC)الوطنية  الرياضيات الثانويةعلم 
 سنةال يفسابقة هلذه املأبطااًل من الذين برزوا  أنّ  ولقد تبنّي  .دةاحملدّ النيجريية ( Promasordor Nigeria Ltd) رو در و سامو ر بشريكة 

على اطلع قد كان و  ة واليات مشال نيجرييا،مدرستني فقط يف كافّ  منوا فيها تسابقالذين املشاركني كانوا هم  الشرف ْومِسَةُ ُمِنُحوا أَ و 
الذين برزوا كأبطاٍل يف مسابقة سنة من  11و 7و 6ُعوِرَض  نْ ت هذه احلالة أَ قد جرّ و . من بني املشاركني مشارٌك واحٌد فقط التسجيل
ة يف املناطق الشماليّ لمشكالت األمنّية احلّل السريع لقد دعت احلالة السابقة احملزنة إىل و على التوايل.  9011، و9010، و9002
ال  ومةً ئذلك مش ، حبيث تكون عاقبةُ يف املناطقاهلادف ي لتعليمللنشاط ايدعو إىل االهنيار الكلّي تصاعَدها ؛ ألن حدةة نيجرييا املتّ جلمهوريّ 

  99!لهامكباجلمهور على فحسب، بل وحدها املناطق على 
كاد املواطنون ، حىت  يف طريقها وعرقلت يف الشئون التعليمّية،قد تبّدت ة النشاطات األمنيّ مشكالت على ذلك، فإن  وعالوةً 

 ها يف أبياته السابقة.ييشكو عل؛ لذلك ترى الشاعر ذاكر شريف العامة كما كادت تؤثّر على ثقتهم،  أمامهاينهزمون 
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 الخاتمة:
وتناول البحث إطاللة على  .اللسان وفصيحَ ، وذا منشأ متواضعٍ  اللة،السُّ  كرميَ   الشاعر ذاكر شريف فوجده نسبَ ع الباحث تتبّ  

فهتكت  ، جلمهورية نيجرييااألميناليت هُتدِّد النشاط  املسّلحة املواجهات من سلسلة يفاشتغلت  ةمجاعة بوكو حرام، فوجدها مجاعة إرهابيّ 
القصائد الثالثة من عناوينها، نظر إىل حيث ودرس البحث مجاعة بوكو حرام يف شعر ذاكر شريف، حرمات الشيوخ والنساء والولدان. 

يف قصيدة )جذور الفَت( على قيادة املتلّقي إىل األسباب اليت ألجلها عذَّبت مجاعُة بوكو  الشاعر اهتماموارتكز ؛ وتلمس دالالهتا فيها
يف قصيدة )يروى تنزف( على إيذان املتلقي بتعّدي مجاعة بوكو حرام على مدينة ميدغري، وعلى حرمات الناس  ارتكز، و حرام أهَل ميدغري

هجوم مجاعة بوكو حرام على  بسبب وقعت يتال التدمري وضروب التخريب صنوف ذكرعلى يف قصيدة )جراح يروى( ، كما ارتكز فيها
 .وأهلها مدينة ميدغري

أثر تناول البحث  حيث، من خالل شعر ذاكر شريف مدينة ميدغريعمليات بوكو حرام اإلرهابّية على ثار انربى البحث آلو  
، املتاجرَ والدكاكني و  ا األسواقَ وْ امَ حتََ عب، و أبناء املدينة الرُّ فأدخلت هذه اهلجمات يف قلوب  هجماهتا على النشاط االقصادي للمدينة،

توزيًعا لرواتب تستطيع أن تؤدي أعماهلا البنوك ال وأصبحت تعمل، وأصبحت التجارة الصغرية يف صاالت الشاي واملطاعم الشعبّية ال 
االرتباك الشديد  تحّدث حيثعلى النشاط السياسي للمدينة،  ألثر هجماتض البحث وكذلك تعرّ . ُعّمال احلكومات احملليةوعوائد 

على أثر هجمات بوكو حرام عن  ث البحثوأخرياً، حتدّ . وأوقعت دولة نيجرييا وأداء السياسيني يف الصدمات ،ملدينةللنظام السياسي يف ا
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