ארגון הטרור בוקו חראם נולד בכלל
מתוך מחאה חברתית .אילו הממשלה
בניגריה הייתה פחות מושחתת,
אולי הרעיון של ח'ליפות אסלאמית
לא היה סוחף את ההמונים .עכשיו
הממשלה כבר מודה שאינה יכולה
להתמודד מול הטרוריסטים ,והוריהן
של מאות נערות חטופות מבינים
שלא יזכו לראות אותן
אלי אשד

ב
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סרטון שעלה לרשת נראה פעיל טרור בשם אבו־סאעד כשהוא
עומד ליד שני אנשי משטרה חטופים .האחד נוצרי ,האחר
מוסלמי .חבריהם של השניים נרצחו בהתקפה על תחנת
המשטרה שבה שירתו .אבו־סאעד מציג ספר אסלאמי מהמאה
ה־‘ ,13ספר האיחוד‘ ,ומכריז כי מה שהוא עומד לעשות
לשבויים מבוסס על הכתוב בו .אחר כך הוא שולף סכין ארוך ,ניגש אל
השוטר המוסלמי ומתחיל לכרות את ראשו .הוא מתקשה בכך מעט ,אבל
אחרי כמה חיתוכים בשיטת ניסוי וטעייה מתנתק הראש מהגוף ,לקול
תשואות הקהל .אבו־סאעד מרים את הראש ומראה אותו לצופים אחוזי
האקסטזה .לאחר מכן הוא ניגש לשבוי השני ,הנוצרי .הפעם ,למוד ניסיון,
הוא כורת את הראש ביתר יעילות ומהירות.
הסצנה הזו נשמעת כאילו היא לקוחה מהסרטונים שמפיץ לאחרונה
ארגון דאעש ,אלא שהוצאתם להורג של שני השוטרים לא התרחשה במזרח
התיכון אלא בניגריה ,והשוחט אינו איש ‘המדינה האסלאמית‘ אלא אחד
מבכירי ארגון ‘בוקו חראם‘ .באוגוסט  2013חוסל אבו־סאעד ,אבל ברשת
אפשר למצוא סרטונים נוספים ,מאוחרים יותר ,שבהם נראים אנשי ארגונו
כורתים ראשים של גברים ,נשים וילדים .עד היום נרצחו על ידם בדרך
זו מאות ואולי אלפי בני אדם  -רובם אגב מוסלמים ,אם כי כמובן נוצרים
ופגאנים אינם חסינים .כרונולוגית נראה שהם החלו במנהג הזה עוד לפני
דאעש ,שאולי רק ְמחקה אותם.
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כופרים נגד פרזיטים

ניגריה היא המדינה האפריקנית הגדולה
והחשובה ביותר ,למעשה מעצמת־העל של
היבשת ,לצדה של דרום־אפריקה .כיום חיים
בה כ־ 180מיליון בני אדם ,נתון שהופך אותה
לשביעית בגודל אוכלוסייתה בעולם .על פי
ההערכות ,בתוך שלושים שנה יגיע מספר
תושביה ל־ 378מיליון ,ואוכלוסייתה תתפוס את
המקום השלישי בעולם ,אחרי סין והודו בלבד.
תחזיות לטווח ארוך יותר מדברות עליה כעל
המדינה המאוכלסת בעולם.
בימים אלו מלאו חמישים שנה להופעת הספר
‘כובע טמבל בג‘ונגל‘ ,שכתבה גורית אכסלרד
בעקבות ביקור בניגריה .אכסלרד ,סופרת
ועיתונאית ,נסעה לשנים אחדות לאפריקה עם
בעלה אלי בר־נתן ,ששימש שליח מטעם מדינת
ישראל במסגרת פעולות סיוע ליבשת השחורה.
במכתבים ששלחה לידידה יעקב אשמן ,שהיה
אז סגן העורך של עיתון הילדים ‘הארץ שלנו‘,
היא מתארת בהתפעלות את הארץ היפה שנראית
כבעלת עתיד מזהיר .בין היתר מצטטת אכסלרד
בספרה את השבחים שמורעפים על מנהיגי
ניגריה מפיה של אישה מקומית שפגשה“ .הם
הנאורים והשקולים שבמנהיגי אפריקה“ ,אומרת
הניגרית“ .עוד לפני שזכתה ניגריה בעצמאותה,
הוכשרו המנהיגים האלו לתפקידיהם על ידי
ניהול הממשל העצמי בפיקוח הבריטים ( )...כל
העיניים מופנות אל ניגריה כאל סמל ומופת של
המדינות האפריקניות האחרות“.
ניגריה של היום שונה מאוד מזו ששרטטה
אכסלרד ,אך לא משום שהתקוות שתלו בה
התממשו .במהלך חמישים השנים האחרונות
חוותה המדינה מלחמת אזרחים ,לא פחות משש
הפיכות צבאיות ,שתי רציחות של מנהיגים
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לא רק עריפת הראשים משותפת לשני
הארגונים .ב־ 24באוגוסט הכריז בוקו חראם על
כינון ח‘ליפות אסלאמית בשטחים שאותם כבש
בניגריה ,מקבילה לזאת שהקים ארגון דאעש
בשטחי עיראק וסוריה .נכון לעכשיו ,לא נראה
שמישהו ימנע ממנו להמשיך בהרחבת תחומי
שלטונו ובמעשי הרצח המזעזעים שהוא מבצע
בתושבים .אף שצבא ניגריה הוא אחד החזקים
ביותר באפריקה ,כמעט בכל היתקלות עם ארגון
הטרור הוא מעדיף לסגת ,בטענה שאין לו הציוד
הדרוש ללחימה .לפני כמה ימים נדמה היה שחלה
תפנית ,כאשר הצבא הכריז בקול תרועה רמה על
חיסולו של מנהיג ארגון הטרור – אלא שזה מיהר
להופיע בסרטוני רשת ולהודיע שהוא בהחלט חי,
קיים ובועט.
מגפת האבולה ,שהתפרצה בין היתר בניגריה,
נראית כמסוכנת הרבה פחות מעלייתו של ארגון
בוקו חראם ,שעלול להביא לקריסתה של המדינה
ולטלטלה בינלאומית .אם יצליח האסלאם
הקיצוני להשתלט על ניגריה ,היא תהפוך לבסיס
הראשי שלו במלחמתו נגד המערב .הח‘ליפות
האפריקנית החדשה עשויה להתפשט גם למדינות
נוספות ,ולהביא עמה לכל מקום רצח וחורבן ,כפי
שעושה מקבילתה במזרח התיכון.
“ניגריה היא מדינה עשירה ,אבל אנשיה
עניים“ ,אומרת ד“ר אירית בק ,ראש התוכנית
ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל־אביב וחוקרת
במרכז דיין“ .המרירות נגד מערכות המדינה
שאינן מתפקדות היא רבה ,ואחד הביטויים שלה
זאת הקצנה דתית .עוד סיבה חשובה היא זעמם
של המוסלמים בניגריה על כך שהכוח הפוליטי
במדינה עבר מאז  1999לידי הנוצרים .מעבר לזה,
מתקפות אלימות כאלו הן מאפיין של האסלאם
באפריקה בכלל ובניגריה בפרט .אנו עדים לגלים
של תנועות אסלאם שרוצות לטהר את האסלאם
עצמו ,ועושות את זה באמצעים עקובים מדם.
הקורבנות ,כמעט תמיד ,הם מוסלמים“.

הנערות הפכו לשפחות מין .הפגנה לשחרור החטופות

ושלוש מרידות אכזריות .ההתנגדות למנהיגות
המושחתת והרקובה עד היסוד הפכה שם לסוג
של אחריות אזרחית .אין לדעת מדוע שיבחה כל
כך האישה המצוטטת לעיל את הפוליטיקאים
בארצה ,אך כיום אנו יודעים שהם לא היו ראויים
לתארים הללו ,וכמותם גם שליטיה הנוכחיים
של המדינה .ניגריה אכן התגלתה כסמל ומופת,
אך רק לתופעות שליליות .כל אחד מתחלואיה
של אפריקה – כמו תרבות שלטון מושחתת
ורצחנות ג‘נוסיידית – פקד גם את ניגריה,
ובקנה מידה מבהיל.
לכאורה ,היו לניגריה כל התנאים הדרושים
כדי להפוך למעצמה עולמית של ממש ,מוקד
של שגשוג שיקרין על אפריקה כולה .שטחה
גדול פי חמישים משטח ישראל וכפול מזה של
צרפת .אדמתה פורייה ועשירה במשאבי טבע,
ובראשם נפט; כיום היא נמצאת במקום החמישי
בעולם בייצוא הזהב השחור .לניגריה יש גם
מעמד בינוני משכיל שאין למצוא כמוהו בשום
מדינה אפריקנית אחרת ,למעט המתחרה הגדולה
דרום־אפריקה .הערים גדולות ושוקקות חיים,
והתקשורת ותעשיית הבידור מגלמות פוטנציאל
אדיר ,גם אם אינן בדיוק חופשיות.
אבל במבט מקרוב מתגלה תמונה עלובה
וקודרת .שני שלישים מתושבי ניגריה חיים בעוני
מנוול ,מצליחים להשיג מעט אוכל כדי להתקיים
אך לא יותר מכך .השנאה בין שתי הקבוצות
הדתיות העיקריות החיות בה  -מוסלמים קיצונים
ונוצרים אדוקים  -הולכת וגוברת .המוסלמים
מכריזים על שכניהם ככופרים בני מוות ,ואילו
הנוצרים רואים במוסלמים פרזיטים החיים על
חשבונם ועל חשבון משאבי הטבע שבשטחם,
ואינם תורמים דבר לכלכלת הארץ או לתרבותה.
המוסלמים והנוצרים של ניגריה מצאו עצמם
נתונים במסגרת מדינית אחת כתוצאה מגחמה
בריטית .למעשה מורכבת המדינה משלושה
אזורים שאין ביניהם קשר רב ,אין להם שפה
משותפת ,והם שונים זה מזה כמו שהגרמנים
שונים מהאיטלקים .הדבר היחיד המשותף להם
הוא נהר הניג‘ר שעובר בשטחם .במערב ניגריה
שלטו בעבר מלכים פגאנים ,והניב המדובר בקרב
התושבים שם קרוי ירובה .בצפון חיים בעיקר
בני האוסה ,שאוחדו תחת שלטונם של אמירים
מוסלמים הודות למסע ג‘יהאד רצחני שבוצע
שם בראשית המאה ה־ .19במזרח שלטו צ‘יפים,
הניב הראשי של אזור זה הוא האיבו ,והדת
הנהוגה היא הנצרות .האיבו ידועים כאוכלוסייה

אחת לכמה
ימים
תוקפים
אנשי
בוקו
חראם
כפר ניגרי,
טובחים את
אוכלוסייתו,
שורפים את
הבתים וחוטפים
את הילדים.
חלק מהילדים
המגויסים לשורות
בוקו חראם,
כך עולה מן
הצילומים ,הם בני
לא יותר מארבע.
כבר בגיל הזה
דואגים לחנך
אותם שמוות
בקרב הוא דרגה
עילאית של
קדושה

המפותחת והמשכילה ביותר של
ניגריה ,בעוד המוסלמים הם חסרי
משאבים אך כוחם רב להם
מבחינה צבאית ,והם שליטיה
של ניגריה הלכה למעשה.
כשהבריטים השתלטו
על האזור ,הם יצרו פדרציה
של מחוזות שונים :בכל אחד
מהם פעלה ממשלה נפרדת,
והממשל המרכזי ישב בעיר
לגוס .איש מהמדינאים והקצינים
הבריטים לא העלה על דעתו לשאול
את תושבי הפרובינציות השונות האם הם
מעוניינים באיחוד הזה .לתפיסתם ,המקומיים
היו בעלי מנת משכל קרובה לזו של בעלי חיים,
וחסרי כל יכולת לעסוק בפוליטיקה .השליטים
הזרים אמנם לא יכלו לחלק את ניגריה בין כל
 250הקבוצות האתניות והשבטיות החיות בה,
אך אילו יצרו שלוש מדינות בהתאם לקבוצות
הלשון והתרבות הגדולות  -האחת נוצרית,
השנייה מוסלמית והשלישית פגאנית – הרבה
צרות היו נחסכות .במקום זאת הם השאירו
מאחוריהם בשנת  1957פדרציה מסוכסכת
ומסובכת של עשרות טריטוריות.
לא נדרש זמן רב כדי שחבית חומר הנפץ
תתפוצץ .העליונות התרבותית של בני האיבו,
שהיגרו לחלקיה האחרים של המדינה בחיפוש
אחר עבודה ,הרגיזה את המוסלמים ,ואלה יצאו
שוב ושוב לפוגרומים כנגד הנוצרים .ההתפרצות
הרצחנית הגדולה ביותר התחוללה במחצית
השנייה של שנות השישים ,במה שמכונה היום
“מלחמת ביאפרה“ .זה קרה לאחר שהאיבו קצו
בשלטון המוסלמי ,ששאב לקופתו את ההכנסות
העצומות ממשאבי הטבע שבשטחם ,בעוד הם
עצמם לא מקבלים דבר מכל העושר הזה .הם
הכריזו על עצמאות  -והתוצאה הייתה מלחמת
ג‘נוסייד שניהל נגדם השלטון המרכזי .כמיליון
גברים ,נשים וילדים מצאו את מותם מידי הצבא
הניגרי“ .עם שלם גווע ברעב ובמלחמה .הוא
גווע בערבה האפריקנית ,מושמד על ידי אנשים
אחרים ,שחורים כמוהו“ ,תיאר זאת פ‘ דה־בונפיל
בספר ‘ביאפרה – גוויעתו של עם‘.

המשחדים הופכים למשוחדים

אנשי האיבו הגוועים קיבלו סיוע הומניטרי
בינלאומי ,ובכלל זה משלוחים מישראל ,שארגן
אייבי נתן .בארץ התפרסמו כתבות רבות על
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ביאפרה ,ולפחות שני ספרים העוסקים בטבח.
מחבר ישראלי אלמוני אף כתב חוברת בשם ‘טרזן
ולוחמי ביאפרה‘ ,שבה איש הג‘ונגל יוצא לניגריה
לעזור לאוכלוסייה הנרדפת .אבל אפילו טרזן
בכבודו ובעצמו לא יכול היה באמת להושיע את
בני האיבו .הפדרציה הניגרית ,שנשלטה באותן
שנים על ידי חונטה צבאית ,כבשה מחדש את
אזור ביאפרה.
ב־ 1998מת הדיקטטור הצבאי סאני אבאצ‘ה,
שנחשב למושחת שבשליטי ניגריה לדורותיהם.
יורשו ,הגנרל עבדולסלאמי אבו־בכר ,שחרר
אסירים פוליטיים ופעל בהדרגה להשבת
הדמוקרטיה לניגריה ,מתוך אמונה שהצבא
אינו כשיר לניהול המדינה .ב־ 1999נערכו
בניגריה בחירות דמוקרטיות ,ומאז מחזיקים
הנוצרים בהנהגה הפוליטית של המדינה ,אם
כי הצבא עדיין נחשב למאחז של המוסלמים.
הנשיא הנוכחי ,גודלאק ג‘ונתן ,הוא בעל תואר
בזואולוגיה ,ולפני שעבר לפוליטיקה עסק בין
השאר בחינוך להגנה על הסביבה .בשבוע האחרון
הגיע לישראל ,לביקור ששילב צליינות נוצרית
ופגישות מדיניות.
למרות התהפוכות הפוליטיות הרבות ,דבר
אחד נותר יציב בממשל הניגרי :הניתוק מצרכיה
של האוכלוסייה .לכך תורמת העובדה שכלכלת
המדינה נשענת על ייצוא הנפט ,שמספק  85אחוז
מכלל הכנסותיה .מכיוון שהמסים אינם מהווים
גורם משמעותי בתזרים המזומנים ,המנהיגים
אינם רואים עצמם כמחויבים לתת לאזרחים דין
וחשבון על הנעשה בכספי המדינה .לרוב ,הם
משתמשים בקופה הציבורית כדי להעשיר את
חשבון הבנק הפרטי שלהם .על פי ההערכות,
מהקמת ניגריה ב־ 1960ועד סיום המשטר הצבאי
גנבו בכירי הממשל לדורותיהם כ־ 300מיליארד
דולרים מכספי הנפט .עוד מעריכים שבמהלך
ארבע שנות שלטונו של גודלאק ג‘ונתן נעלמו
 31מיליארד דולרים מקופת המדינה.
היום ברור שהנפט הביא לניגריה קללה יותר
מאשר ברכה ,שכן רק שכבה מצומצמת מאוד
נהנית מהכנסותיו .הממשלה אינה ממלאת את
ההתחייבויות הבסיסיות ביותר שלה כלפי האזרח,
שנאלץ לנהל בעצמו את כל ההיבטים של חייו.
אלו שידם משגת ,שולחים את ילדיהם לבתי
ספר פרטיים ,שגם מאובטחים בצורה פרטית.
מכיוון שהממשלה אינה דואגת לתשתיות של
מים וחשמל ,רבים מהאזרחים רוכשים לבתיהם
גנרטורים וחופרים בעצמם בארות .מי שזקוק
לשירותיו של רופא צריך לשלם לו תמורת
הטיפול ,גם אם הרופא הזה עובד במסגרת מערכת
הבריאות של המדינה .הביורוקרטים משיגים את
תפקידיהם באמצעות תשלום שוחד ,ולאחר מכן
מסדרים לעצמם החזר על ההוצאה הזו ,כאשר
הם דורשים מהאזרח תשלום תמורת כל פעולה
שהם מבצעים וכל אישור שהם נותנים .על מנת
שהשוטר במחסום הדרכים יניח לך להמשיך
בנסיעה עליך לשלם לו שוחד ,וכך גם לפקידים
במכס ובכל משרד אחר  -שהרי הממשלה אינה
טורחת לשלם להם משכורות .האנשים היחידים
שמנהיגי ניגריה מרגישים כלפיהם מחויבות
כלשהי הם נציגי החברות הזרות הפועלות
בארצם .סכומי הכסף המוזרמים מניגריה לבנקים
במערב ובסין ,גדולים יותר מאלה שנשלחים
בכיוון ההפוך כדי לסייע לאוכלוסיית המדינה.
ספרים שכתבו ישראלים על חוויותיהם
בניגריה בעשורים האחרונים ,מגלים פסימיות
עמוקה ,רחוקה כל כך מדבריה של גורית
אכסלרד על עתיד מזהיר שצפוי למדינה הזו .את
ספרו ‘נובי מי :הרפתקה בניגריה‘ ( )1985מסיים
ארי סלונים במילים “יותר חכם חזרתי מניגריה,
אך גם יותר עצוב .ארץ ללא תקווה“ .בספר
‘צ‘יף צ‘וקומקה :חוויות מניגריה‘ ( )2009כותב
ישראלי אחר ,קובי לסטרגרטן“ :במבט לאחור על

מפעולות פגע וברח לכיבוש של ערים שלמות .טרוריסטים מארגון בוקו חראם

שירותי המרתק במדינה בעייתית כמו ניגריה,
הגעתי למסקנה המצערת שאין להם תקומה
וגם לא תקווה .אני סבור שהמערכת שקועה
בעצמה ומושחתת עד כדי כך שאין כל סיכוי
שיחול שיפור במצבה אי פעם ,והבעיה רק תלך
ותחמיר כפי שקורה כעת ( )...בשיחות נפש רבות
שקיימתי עם ניגרים משכילים ,שמעתי ללא הרף
את המשפט ‘אתם הלבנים לימדתם אותנו להיות
מושחתים‘ .אך הניגרים אינם רוצים לשנות את
המצב ,וייתכן במידה מסוימת שהשיטה אף נוחה
להם .היא לפחות מתווה דרך מסוימת או סדר
מוגדר הברורים לכול.
“האזרח מן השורה עוסק בחיי היומיום
בהישרדות קשה ,בעוד מנהיגיו עסוקים בהעשרת
חשבונות הבנק שלהם .המשטר הצבאי אף עלה
למדינה פחות מאשר המשטר האזרחי המושחת
בה במידה ,שכן הצבא וחייליו הסתפקו במועט
באופן יחסי .לו רק היו הניגרים מפנים את מרצם
ואת כישרונם לכיוונים חיוביים כמו בניית
המדינה במקום לעסוק במרמה ובהתעשרות שלא
כדין ובאלימות ,היה מצבם טוב יותר .לשם כך
צריכה לצמוח הנהגה אמיצה ולא פופוליסטית“.

האל מבקש גופות

במדינה מושחתת כזאת ,קיומו של ארגון
כמו בוקו חראם אינו בגדר הפתעה .לא מדובר
בנחילי ארבה שצצו משום מקום על מנת לרצוח
ולהשמיד ,אלא בארגון שצמח מתוך מחאה נגד
השחיתות השוררת בכול.
גלגולו הראשון של בוקו חראם היה כת
אסלאמית בשם איזלה ,שצצה בשנות השבעים
בעיר הענייה מידאגורי .האימאמים של איזלה
הטיפו למוסר קיצוני ,לאסלאם קיצוני ולמאבק
נגד השחיתות של שליטי ניגריה .למעשה הייתה
הכת הזו זרוע של התנועה הסלפית ,שממנה
התפתחו מאוחר יותר גם אל־קאעידה ודאעש.
בשנת  2002הכריז מוחמד יוסוף ,מטיף
צעיר וכריזמטי מכת האיזלה ,על הקמתה של
תנועה דתית חדשה .יוסוף תקף בדרשותיו את
הדמוקרטיה ,את המדע ואת הקדמה ,וקרא לחזור
לעידן הטהור של ראשית האסלאם ולבסס
את משטר השריעה בכל רחבי המחוז שלו.
העיתונאים קראו לתנועתו בלעג “בוקו
חראם“ – “חינוך מערבי אסור“  -והוא
לא התנגד לכינוי הזה .אף ששפתו של
הארגון הייתה ערבית ,שאינה נפוצה
כל כך בניגריה ,הצטרפו אליו אלפים
רבים .כיום מעריכים את מספר
נאמניה של התנועה הזו ב־ 280אלף.
נקודת מפנה בהיסטוריה של
בוקו חראם ושל ניגריה המודרנית
הגיעה ביולי  ,2009בעקבות תהלוכה
שהפכה למרחץ דמים .כמה מחברי
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הארגון השתתפו בתהלוכת אבל
בעיר מידאגורי כשהם רכובים
על אופנועים ,וכאשר שוטרים
דרשו מהם לחבוש קסדות,
השיבו אנשי בוקו חראם
שאינם מוכנים להסיר את
כיסוי הראש המוסלמי .במקום
התפתח עימות ,השוטרים החלו
לירות ,ו־ 17בני אדם נהרגו.
מוחמד יוסוף דרש למצות את
הדין עם האחראים ,אך הרשויות כלל
לא טרחו לחקור את התקרית או להתנצל.
במהומות שפרצו בעיר בעקבות תקרית הירי
נהרגו אלף בני אדם .יוסוף עצמו נעצר בידי
הצבא והוצא להורג .את מקומו תפס מנהיג חדש
בשם אבו־בכר שקאו ,שנחשב כיום לטרוריסט
המסוכן ביותר באפריקה .אנשי בוקו חראם נמלטו
ליערות ,וכעבור כשנה פתחו במרד כדי ליישב
את החשבון עם המשטרה ועם הצבא הניגרי.
אחת מפעולותיו העיקריות של אבו־בכר
הייתה להפוך את הארגון לרשת של תאים
מחתרתיים .האסטרטגיה שלו התבססה על זאת
של מנהיג אסלאמי־ניגרי בשם אוטמאון דאן
פודיו ,שבסוף המאה ה־ 19הרים את נס הג‘יהאד
כנגד המנהיגים הפגאנים של אזור צפון ניגריה.
דאן פודיו נע מכפר לכפר ,איחד את המוסלמים
לקבוצה שהלכה וגדלה ,עד שהקים את מדינת
ההוסה .הוא מינה עצמו לח‘ליף והכריז על ג‘יהאד
נגד הפגאנים ,שאותם החשיב כדקדנטים מבחינה
מוסרית .בגרסה של אבו־בכר בראשית המאה
ה־ ,21הג‘יהאד מתנהל נגד מוסלמים מתונים,
נוצרים וכל מי שתומך בשלטון הניגרי המושחת.
במהלך חמש השנים האחרונות טבחו אנשיו
של אבו־בכר גדודים של חיילים ,רצחו קהילות
נוצריות בכנסיות ומשפחות מוסלמיות במסגדים,
ויצאו לשורה של התקפות על ערים וכפרים .צבא
ניגריה הוכיח כי גם הוא יודע לפעול באכזריות.
כוחותיו תקפו ריכוזי אוכלוסייה שנחשדו בתמיכה
בבוקו חראם ,ומאות צעירים הוצאו להורג ונקברו
בקברים המוניים .כל זה לא הביא לדיכוי המרידה,
אלא רק תרם להתחזקות נוספת של צבא הטרור.
בסך הכול נהרגו בניגריה מאז  2009לפחות
 10,000בני אדם .לפי נתוני האו“ם ,לפחות 650
אלף איש ברחו מבתיהם  -חלקם מפחד ההתקפות
של בוקו חראם ,ואחרים בשל פעולות התגמול
של כוחות הביטחון .במהלך התקופה הזו רצחו
המוסלמים יותר מ־ 500קתולים 50 ,כנסיות
הושמדו ,שלושה בתי ספר נוצריים הוחרבו עד
היסוד ותשעה נוספים נסגרו.
אנשי בוקו חראם מצהירים כי הם נאמנים
לאל בלבד ,וכי חוקי המדינה אינם תקפים
מבחינתם .פעמים רבות הם נכנסים לתחנות
משטרה ורוצחים את השוטרים“ .הבה נודה
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>

צילום :גטיאימג‘ס

לאל וניתן לו עוד גופות כהוכחה לדבקותנו בו“,
אמר אחד ממנהיגי הארגון .אחת לכמה ימים
תוקפים אנשי בוקו חראם כפר ניגרי ,טובחים
את אוכלוסייתו ,שורפים את הבתים וחוטפים את
הילדים .לעתים ההתקפות הללו נעשות כתגובה
על שיתוף פעולה מצד המקומיים עם הצבא
הניגרי ,או כעונש על העזתם להקים מיליציות
להגנה עצמית .חלק מהילדים המגויסים לשורות
בוקו חראם ,כך עולה מן הצילומים ,הם בני לא
יותר מארבע .כבר בגיל הזה דואגים לחנך אותם
שמוות בקרב הוא דרגה עילאית של קדושה.
כמו אנשי דאעש ,גם בבוקו חראם עוסקים
כאמור בכריתת ראשים ,פעמים רבות מול
המצלמות .קורבנות אחרים נקברים חיים בקרקע,
והכול מצולם ומועלה לרשת ,למען יידעו כולם מה
מסוגלים נאמני האסלאם לעשות .הארגון משתף
פעולה גם עם תנועות אסלאמיות קיצוניות מחוץ
לניגריה ,כמו השבאב בסומליה וכמובן עם אל־
קאעידה ,שרואה בפעילותו גורם חשוב בערעור
היציבות באפריקה ודואגת לממן את הארגון
הניגרי הרצחני .בניגריה יש מי שמשוכנעים
שגם מנהיגים מוסלמים מקומיים ,מתונים יותר
כביכול ,מעבירים כספים לבוקו חראם.

אף אחד לא מוגן .מלחמת ביאפרה

חטיפות במקום שחרור

אף שמעשיו האכזריים של הארגון נמשכים
ברציפות כבר כמה שנים ,העולם המערבי נזכר
להביע זעזוע רק לפני חודשים אחדים ,בעקבות
חטיפתן של מאות תלמידות תיכון .מבחינת
מפקדי בוקו חראם ,הם דווקא היו נדיבים כלפי
הנערות כשלא ערפו את ראשיהן ,כפי שעשו
בפשיטות על בתי ספר אחרים שבהם למדו ילדים
וילדות במעורב .במקום זאת הסתפקו אנשי בוקו
חראם בהפיכת השבויות לשפחות המין שלהם ,או
מכירתן לאחרים.
החטיפה הזו הצליחה כאמור להעיר
את תשומת לב העולם למתרחש בניגריה.
שלל סלבריטאים ואישי ציבור ,ובהם מישל
אובמה ,צייצו ברשתות החברתיות את התגית
 #BringBackOurGirlsאו הצטלמו עם שלט
הנושא את הסיסמה הזו .ממשלת ניגריה דווקא
בחרה בשלב הראשון להתעלם מהחטיפה ,ואשתו
של נשיא ניגריה אף טענה שהפרשה כולה אינה
אלא המצאה שמטרתה לפגוע בבעלה .היא הורתה
לאסור את אחד האבות שהפגינו למען בנותיהם,
והזהירה שאין לבקר את הנשיא גודלאק ג‘ונתן
מאחר שכהונתו היא מתת שמיים .על מנת
להבהיר את עמדתה הופיעה הגברת הראשונה

בעיקר פסימיות עמוקה .ספרים על ניגריה שכתבו ישראלים

בטלוויזיה וקראה בשמו של האל שוב ושוב.
לבסוף נאלצה ממשלת ניגריה להודות
שהחטיפה אכן התרחשה ,והבטיחה להביא
לשחרור הנערות .צבא ניגריה אף הודיע שעלה
על עקבותיהן  -אך בפועל דבר לא נעשה למענן
עד היום .מנהיג בוקו חראם מצדו הצהיר שאנשיו
ישיאו את הנערות או ימכרו אותן ,ובסרט נוסף
שהעלה לרשת סיפר שיותר ממאה מהן התאסלמו.
לפני ימים אחדים הכריזה ממשלת ניגריה
כי הגיעה להסכם עם בוקו חראם על שחרור
החטופות ,אבל הארגון עצמו לא אישר ולא
הכחיש את הידיעות .בימים האחרונים שוב
החלו אנשיו להתנפל על כפרים ניגריים שלווים
וחטפו משם קבוצות נוספות של נערות ,בניגוד
לסיכומים שלכאורה הושגו .למעט כמה עשרות
צילום :משה מילנר ,לע“מ

אייבי נתן והסיוע לאנשי איבו .כמיליון גברים ,נשים וילדים שילמו בחייהם
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ששאב לקופתו
את ההכנסות
העצומות
ממשאבי הטבע
שבשטחם ,בעוד
הם עצמם לא
מקבלים דבר
מכל העושר
הזה .הם הכריזו
על עצמאות -
והתוצאה הייתה
ג‘נוסייד

נערות שהצליחו להימלט ,ייתכן
שהחטופות לא ישובו לעולם לראות
את בני משפחותיהן .חולשתה
של הממשלה במאבקה כנגד
בוקו חראם מעולם לא הייתה
ברורה יותר.
מדינות רבות ,ובהן גם
ישראל ,הציעו לספק לניגריה
נשק ,ייעוץ או מל“טים כדי
לסייע במלחמה נגד בוקו חראם,
אבל בינתיים הצבא אינו רושם
הישגים .מנגד ,ארגון הטרור הרצחני
רק הולך ומתעצם .בחודשים האחרונים ,אולי
בהשראת הניצחונות של דאעש בסוריה ובעיראק,
החל בוקו חראם לשנות את טקטיקת הלחימה
שלו ,ועבר מפעולות פגע וברח לכיבוש של ערים
שלמות .בימים אלה הוא עומד לקראת השתלטות
על אחת המדינות המרכיבות את ניגריה ,מדינת
אדמווה .אנשיו צרים על בירתה מידאגורי ,שבה
נולדה כאמור כת האיזלה .אם יצליחו לכבוש
אותה ,תהיה זו סגירה של מעגל עקוב מדם
ומאיברי גוף.
האם הממשל המושחת והמנוון של ניגריה
מסוגל בכלל להתמודד עם האיום של עליית
האסלאם הקיצוני? האם עומדת לקום בניגריה
ח‘ליפות ענקית ורצחנית ,שתהווה איום על
כל שכנותיה וגם על מדינות מרוחקות יותר?
לכול ברור שכדי לנצח את הארגון ,ממשלת
ניגריה צריכה לא רק להילחם בו ,אלא בעיקר
לטפל בבסיס שעליו הוא צומח – מוקדי העוני
והייאוש .פעולותיה של הממשלה בהיבט הזה עד
כה בהחלט לא מעוררות אופטימיות .כפי שאמר
ניגרי אחד ,שמצוטט בדו“ח של האו“ם משנת
“ :2002כאשר היינו תחת שלטון צבאי לא קיבלנו
ממנו דבר ,אבל לפחות היה שלום מסוג כלשהו.
עכשיו כשאנחנו דמוקרטיה ,גם לא מקבלים דבר
מהממשלה ,וגם אין שלום“0 .
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