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 مقدمة 3
هذا الملف كتب بعد رحلة خاصة إلى دولة نيجيريا للبحث في وضع األنصار األكاديمي و االقتصادي . و قد أُرسل إلى مكتب 

 النجف األشرف و مجموعة من األنصار مثل صادق الحسيني .

حدث األنصار عن مشروع إلشهار النسخة االنجليزية لكتاب وهم اإللحاد في  المجتمع األكاديمي في المملكة قبل هذا الملف ت

في  المملكة المتحدة .   ،دولتين في غرب أفريقيا  ،المتحدة . وكان األنصار يفكرون في امكانية  توظيف أفراد من غانا و نيجيريا 

الدعوة في المملكة المتحدة يحتاج إلى استمرار وجود فريق في المملكة مشتمل على  بعد فترة اتضح لألنصار أن النجاح في نشر

و ذلك المشروع موقوف حتى تكتمل طباعة النسخة  –حتى ينتسب إليهم الشعب في المملكة  ،أفراد هم يحملون هوية المملكة نفسها 

 االنجليزية من كتاب وهم اإللحاد في وقت الحق .

بغرض أن ينتفع منها أي أنصاري  ،األخ أنيس كوتيا زار األنصار في مدينة أوفا و جمع تفاصيل الرحلة  2018في شهر جون 

يريد أن يزور نفس األنصار . ال بد أن نتفكر في أولوية أنصار نيجيريا : هل هي أن يساعدوا و يقّووا الدعوة في دولتهم أو يسافروا 

 ؟ ممكن ان يكون الجواب هو ان يبقوا في نيجيريا.خارج الدولة لمساعدة األنصار في دولة أخرى

    الغرض من هذا الملف هذا هو : 

 نعو تقرير في مدينة أوفا  لتبرعاتل طرح فرص 

 لمدرسة في نفس المدينةا

  ستثمار في نيجيريا الاطرح ألفكار بسيطة لمن يريد

أن تصير الدعوة قادرة على أن تتحمل كلفتها  جلال

 بنفسها

 الرحلة ألي أنصاري يريد أن يزور نيجيريا بيان 

"و أنا أدعو هللا أن يساعد الدعوة في هذه الدولة و يجعلها مثاال 

 في إخالص لجميع غرب أفريقا و غيرها"

  
في  للرحلة : أنيس كوتيا مع عبد الرزاق يخطط1صورة 

  نيجيريا
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 تطور الدعوة عبر مراحل 4
 –و مجتمعات األنصار على درجات مختلفة في مراحل هذا السفر  ،األعمال المتعلقة بالدعوة تمر من دورة حياة و تتطور 

و هم سددوا خطواتهم بسبب التحديات االقتصادية و  ،نشر العلم فأنصار العراق في مرحلة متقدمة حيث نستطيع أن نسميها مرحلة 

علمائهم و العلم الذي هم يحملونه أوصلهم إلى مدى خاص في الدعوة حتى صاروا متقدمين في . و قوة  لها عرضوات لتياالسياسية 

 أعمالهم .

 

األنصار في المملكة المتحدة في مرحلة تدريجية 

بسبب أنهم  ، ة في علم السيدأالنشممكن أن نسميها 

العدد و أنهم يشاركون في أعمال الدعوة مثل  وقليل

برامج بالتوك و ترجمة كتب السيد للغات اآلسيوية 

تحديات لامن خالل  التعلم في ستمرونملهذا هم  ،

 خالل نممن رفض الناس و  واجهونهاي لتيا

 .يمارسونها التي االنشطة

 ةمن دور المرحلة المبدئيةاألنصار في نيجيريا في 

ألنهم لم يحصلوا على مساعدة كبيرة  لدعويةاالحياة 

حتى اآلن و الزالوا يواجهون تحديات اقتصاية . 

عندهم خيارات و فرص كي يختاروا  ،لهذا 

 الطريق األحسن بالنسبة لمستقبلهم .

من هنا : غاية هذا الملف أن تطرح اقتراحات على 

ليساعدوا  مناسب لهمال يختاروا كيلأنصار نيجيريا 

 أنفسهم .

 

 األنصار ومع إدارة المدرسة  ورةص – 2الصورة 
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 سياق الكالم في نيجيريا 5
منهم  ، 2014-سنة مليون 180عدد الشعب النجيري يقارب  ،(National Bureau of Statistics)حسب الهيئة لإلحصائيات الدولية 

 ،مليون(  13.123: الغوس ) يه. و مدن نيجيريا الكبيرة  لسكانا ثلثي مجموع يمثالنوسنة(  39-15سنة( و الشباب ) 15)>دون ما صغارال

 مليون( . 1.496بينين ستي ) ،مليون(  2.343بورت هاركورت ) ،مليون(  2.44أبوجا ) ،مليون(  3.16إبادان ) ،مليون(  3.587كانو )

و يشمل صينين و هنديين و أوربيين . ال يمكن  ،في مدينة الغوس التي تقع على الساحل الجنوبي  نيجيريا في لمهاجرينايوجد اكبر عدد من 

أن الصينيين يعتقدون أن عندهم فرص متوسعة  نستنتج ان مكنمحيث  ،في مدينة الغوس  (1)تحديد عددهم بالضبط و لكن توجد منطقة صينية 

و ملحوظة في شوارع مدينة الغوس و  ،شركة هندية  ،تي وي ايس -توجد عربات ركاشة صفراء مستوردة من ال –لالستثمار في نيجيريا 

بيو -%( حسب هيئة بحث ل48.9%( و إسالم )48.3تستخدم لنقل عام عند سكان الغوس . يوجد مذهبان كبيران في نيجيريا : مسيحية )

(2010( )Pew Research Centre )(2) % من مذاهب محلية او  2.8و

 .يند اي يتبعون ال

و ربع المسيحيين  ، البروتيستانت نم يعتبر معظم المسيحيين في نيجيريا 

>كنيسة المسيح -مسماة ب او كثير من كنائس الغوس و اوف ،كاثوليكي 

الرسولية< و هي تتأثر من منهج موسيقي أمريكي معروف باسم بلوز 

(Blues) (  و جوسبلGospel يقدر أحد أن يعرف و يالحظ هذا من )

 خالل اجتماعاتهم االسبوعية يوم األحد .

تتقوى الوهابية  ،ان بعض النيجيريين من مذاهب المالكية و الشافعية  و مع

يبدو أن االستثمار للمساجد الجديدة يصدر من  يثح أو السلفية في نيجيريا :

و توجد نيجيريات في الشوارع متحجبات بطريقة  ،المملكة السعودية 

 –سعودية و رجال يصلون بطريقة سلفية 

جيري و يوجدون في كانو يالشيعة يشملون عددا قليال من الشعب الن

(Kano( و سوكوتو )Sokoto )،  عددهم تحديدا غير  –المناطق الشمالية

 والتوترات 2016 عام في زكزاكي الشيخ الختطاف نظًرا –معروف 

 مجتمًعا شيعةال اعتبار يمكن ، الشمالية الواليات في الحكومة مع الالحقة

في  جودكوالتحدث حول التشيع اثناء  نمو ال بد من التحذير  ، مضطهدًا

 –نيجيريا 

يوجد أكبر عدد من أنصار نيجيريا في مدينة أوفا في منطقة كوارا التي هي 

 على بعد ساعة بالسيارة من مدينة إيلورين .

 

 

 

 و توجد في أكثر دول حول العالم  Chinatownباالنجليزية  نوالصيني يسكنها لتيانسمي مثل هذه المنطقة   1

2  Saharan Africa: Appendix B-Islam and Christianity in Sub،Pew Forum (2010) . 

 و المدرسة عند مدخلهاممثل األنصار  – 3صورة 
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نقاط القوة و الضعف و الفرص و : SWOT تحليل 6

  األخطار

 القوة

سماء األعضاء أأسسوا ممثال و بيت المال ) وفا وتقريبا في مدينة أ 100عددهم  –: يبدو أن األنصار منظمون بشكل جيد  تنظيم .1

 تحت مالحظة مع مكتب النجف(

 حول الوضع االجتماعي و السياسي في نيجيريا . شعورو  إدراكو عندهم  متعلموناألنصار  .2

 -يعني هم يستطيعون أن يناقشوا مع مجتمعات مختلفة  ،ة يوربا و اإلنجليزية و العربية : أكثر أنصار يتكلمون لغ متعدد اللغات .3

 الضعف

يعني أنهم يتحملون عناء في طباعة أو ترجمة أو  ،خاصة في منطقة أوفا  ،: مثال اإلنترنت أو كمبيوترات  ساسيةألاحاجات لاقلة  .1

 –نشر كتب السيد سالم هللا عليه 

 –سكن لاملبس أو لاكل أو ألاعلى تلبية احتياجاتهم األساسية مثل  لقدرةا يأحيانا مسلوب : األنصار وظائفلاقلة  .2

: و هذا التحدي يمنعهم من تأسيس منهج دراسي لدعم الطالب في المدرسة و من توزيع دراسة لامكتبية أو كتب لادوات ألاقلة  .3

 -شكل عام بالمنهج في المجتمع 

 فرص

هم قادرون على فالفرصة  وفرتتيعني إذا  ،و باكلوريوس  HNDإلى درجة  ا: بعض األنصار حصلوا على الدراسة العلي التعليم .1

 –مواطنين لاوظائف و على إدارة تجارات لألنصار غير  على لحصولا

خاصة  ،مدينة الغوس مواطنين يقدرون أن يشتغلوا مع األنصار المواطنين ليؤسسوا تجارات في لا: األنصار غير فرص تجارية  .2

 –( Baskin Robbins( أو باسكن روبنز )McDonalds( أو ماكدونالدز )KFCسريعة مثال كي ايف سي )لا لوجباتامطاعم 

سيدات  نمبعض الهنديين قاموا بالزواج   ،لهذا  ،: السيدة النيجيرية معروفة باحترامها تجاه أبويها و زوجها  زواج بين الطوائف .3

 -مواطنين لايمكن أن يكون هذا خيارا جيدا لألنصار غير  –نيجيريات 

 أخطار

 بجودة وعودهاومالي و لاتجاه الدعوة بسبب دعمها اخطرا  ثلمسلفية تلامثل القاديانية أو األحمديين و الوهابية  تبشيريةلافروع لا .1

 البعض  في مؤثرة تكون ان ممكن حياة

يوجد خطر أن يصل إلى مدينة و ،شكل عام و بين الحكومة في بعض مناطق دولة نيجيريا ببين المجتمع الشيعي التوتر السياسي  .2

 -سطو أحد البنوك في  اشخص 30رصاصات على  أوفاأطلق لصوص في  2018أبريل  5أوفا: في 
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 خياراتالأهداف الدعوة و  7
 وضع في نيجيريا :للنظرا  استغاللها تمينقترح أن  التي المشاريع بعضفي ما يلي 

 أخطار إجهاد أثر   الطريقة اسم المشروع

قراءة و لا .1

 دراسةلا

تدريب األنصار المتعلمين على كتب مشروع مستمر ل

 السيد بالعربية و اإلنجليزية

 ال يوجد صغير كبير

 –تنمية أبنائنا  .2

 مشروع بناء

األنصار  لكمنقل األنصار إلى مبنى لهذا الغرض و تحت 

تدعمهم في  ان ممكن لتياساسية األ لحاجياتاحتوي يو

 الدراسة و نشر الدعوة 

 ال يوجد متوسط كبير

 –تنمية أبنائنا  .3

 ،تربية راسخة 

مشروع دراسي 

في المدارس 

 الثانوية

تطبيق منهج دراسي مبني على كتب سيد أحمد الحسن 

لمساعدة األنصار ليدخلوا حلقات و  ،عليه السالم 

 مجاالت لغير المسلمين

ممكن هذا مناسب  متوسط متوسط

 ،للمناطق الشمالية 

 بعيدة من أوفا

اقتراحات  .4

 تجارية

 مطاعم

ير غتأسيس مشاركة بين األنصار من نيجيريا و األنصار 

ساعدهم على تربح و لاتجلب  ان مكنمحيث  يجيرييننلا

 –أن يكونوا مكتفين ذاتيا 

 جاريةت امتيازات

 كي ايف سي و ماكدونالدز و غيره

 –قلة كهرباء  متوسط كبير

 لىايحتاجون 

 للكهرباء مولدات

 عن الناتج لتلوثا

 التغليف عملية
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 اقتراحات 8
فمن المهم جدا أن نبدأ بفرص تجارية حتى يقدروا أن يكسبوا  ،بما أن أنصار نيحيريا يحتاجون أن يكونوا مكتفين ذاتيا في أقرب وقت ممكن 

 -الدعوة صاريف مقوت حياتهم بأنفسهم و يتحملوا 

 

 مناسبة من قبل المدرسة الستقبال الضيف – 4صورة 

 الترتيب المقترح لجميع المشروعات كالتالي :

 

  

تنمية أوالدنا

مشروع 
بناية

إطار 
دراسي 
للتربية

قراءة و دراسة

كتب دراسة

كمبيوترات

اقتراحات تجارية

عقار تجاريةامتيازات
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 مواعيدأهداف و 

 

يمكنكم االطالع على تفاصيل أكثر حول الكلفة و الزمن المفروض من خالل 

 تواصل مع أنصار نيجيريا

 اشتراء و تجهيز عقار للبيع على األقساط أو لألجرة شهرا : 3-0 (1

 شهرا : كتب الدراسة و الكمبيوترات للمدرسة 6-4 (2

شهرا : نقل األنصار و تأسيس مدرسة مستقلة تدعو المجتمع  12-7 (3

تعليم منهج الحوزة لإضافة  ،شكل عام إلى دعوة السيد سالم هللا عليه ب

 النجف األشرف(  المهدوية )حوزة السيد سالم هللا عليه في

 

 

 

 : أمام المدرسة مع المدير 5صورة 

 : مع عبد الغفار، طالب العلم 7صورة 

 : إفطار مع أحد المؤمنين في مدينة أوفا 6صورة 
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 مالحظات

 يلي تحديات و ردود لها : في ما

 رد تحدي #

ي أمن؟ 1
يا هل أكون ف  ي أمن  إن سافرت إىل نيجير

ج أن تخير عددا قليال من األنصار الموثوقير  فقط و إن شاء هللا تكون ف 
 -نقير

يا؟هل أحتاج  2 طلوبة قبل وصولك هناك ألنها مطلوبة من كل مسافر ال بد أن تقوم بالتطعيمات الم تطعيمات قبل وصوىلي لنيجير

البد أن تحمل معك السجل األصفر  –عند الوصول إىل المطار قبل أن تدخل الدولة 

( و إال ممكن أن تدفع غرامة  ي شكل كتاب صغير
 -$ 50للتطعيمات )ف 

يا أزورها  3 ي نيجير
هل توجد أماكن سياحة ف 

؟ ي
 مع عائلتر

ي 
ة ف  ح أن تبدأ  كإذا كان عند ، الغوستوجد أماكن سياحية كثير  تنهيووقت . نقير

ي    ح بعد رحالتك عير الدولة  نمرحلتك   -الغوس لكي تسير

ي  4
ما ذا أفعل إن حصلت مشاكل مع بطاقتر

 للرصاف؟

ح أن تسحب نقودك من رصاف أي بنك رئيسي لكي ترصف مع نقود   –نقير

يا : عىل نقل عام  5 كيف سأسافر حول نجير

 أو طيارات؟

يا ثابتة تستطيع أن تسافر بسهولة حول الدولة بسعر  نابما  ي نيحير
ان ف  خطوط طير

ي   50£ منخفض : سعر التذكرة من الغوس إىل أبوجا تقريبا 
ليت  غير هذا  –جنيه اسير

و لكن تأكد أن تسافر  ،تستطيع أن تسافر عىل الباصات المحلية بدون أي مشاكل 

 -مع األنصار 

ي ما هي أنواع الطعام أ 6
ستطيع أن آكلها ف 

يا؟  نيحير

 بعض المأكوالت الشعبية تطبخ من المحتويات التالية: 

ب من الباطاطا بعضه حلويام ) ،سمك  لوبيا . إن تحذر  ،عدس  ،رز  ،حنطة  ،(رص 

ي pepperالشاطة )أو كما يسمونه 
( و تستخدم زبادي بانتظام و تحفظ عىل رطوبة ف 

 -الجسم ستتجنب مشاكل المعدة 

… … … 
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 جهات االتصال 9
 جاسم أخند

 عباس طاهر كاظم

 أنيس كوتيا

 .وقت اي في معنا التواصل يمكنكم المعلومات من مزيدل: مالحظة 


