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 شكش وايرُاٌ
 ،وافضل الصالة والسالم عمى خير االنام محمد المصطفى ،هلل رب العالمين الحمد    

 المنتجبين. االخيار واصحابو ،ل بيتو الطيبين الطاىرينآوعمى 
تقدم ن نأن من الواجب عمينا إف ،الطروحةه اىذ بإنجازووفقنا  ،بعد ان انعم اهلل عمينا    

 ،الدكتور صباح ميدي رميض ستاذلمشرفي األوالتقدير  ،وعظيم االمتنان ،بوافر الشكر
طروحة ، راء وتوجييات سديدة اسيمت في بمورة األآو  ،مية مخمصةلما بذلو من جيود عم

 اهلل عني خير الجزاء.طروحة، فجزاه ثراء األإ عمى والوقت مما ساعد ،م يبخل بالعمماذ ل
 لألستاذوالتقدير  ،تقدم بالشكرأن أوالعرفان بالجميل  ،واجبي الوفاء يكما يحتم عم    

لي في  وتشجيعو ،الدكتور جعفر عباس حميدي الذي كانت لتوجيياتو العممية القيمة
ن يقدمو، فجزاه اهلل عني أي جيد يستطيع أالذي لم يبخل عمي يوما باختيار الموضوع 

 والباحثين. ،بقاه ذخرا لمعممأو  ،وادامو اهلل ،ر الجزاءخي
رئيس قسم  جمعةالدكتور نعمة شياب  المساعد ستاذى األواقدم شكري وامتناني ال  

 ،فاضل في السنة التحضيريةساتذتي األأو طمبة الدراسات العميا ، وكذلك لرعايت ،التاريخ
محمد كريم الدكتور   ستاذاألو  ،طارق نافع الحمداني ستاذ الدكتوراألكل من  وىم

  ،جمعة عميوي الدكتور ستاذواأل ،ستاذ الدكتور ظاىر محمد صكرواأل ،المشيداني
فجزاىم اهلل عني خير  ،ستاذ الدكتور وليد عبود الدليميواأل ،الدكتور كريم صبحستاذ واأل

  الجزاء.
لجزيل لكل من مد عمي ان اتقدم بالشكر ا جد لزاما  أ ألىموومن باب االعتراف بالفضل   

عمي )الدكتور المرحوم المساعد ستاذ خص بالذكر منيم األأو  ،والمساعدة ،لي يد العون
يار اخت عمىالجامعة المستنصرية الذي شجعني  / كمية التربيةب التدريسي (م صدا

 ن اشتراكو في مكتبةعفضال  ،والمصادر الالزمة ،العمميةالمساعدة وتقديمو  ،الموضوع
 )ج(



 

 
 (Questa)  المصادر عمى عدد غير قميل من  احتوتالتي واىدائيا لي  ،المريكيةا

كما اقدم شكري  .فمو الرحمة والغفران ،بالمغة االنكميزيةواالبحاث  ،المختمفة من الكتب
التي زودتني ببعض المصادر  (عفراء عطا عبد الكريم)الدكتورة  ةستاذاأل لىإوتقديري 

 –كمية التربية  ىادي(موفق )الدكتور  ستاذ المساعداأل ىال يالميمة، واقدم شكري وتقدير 
 . F . R)لتزويدي بعدد من  وثائق وزارة الخارجية االمريكية  ،جامعة ديالى ،صمعياأل

U. S ) ،.فجزاىم اهلل عني خير الجزاء 
     وىم يثار ، وا  ما ابدوه من تعاونل ،الى زمالئي في السنة التحضيرية شكري وتقديريو     
وسام  ،حمد أعمي، حيدر جواد كاظم، كاظم جواد سعد محمد ، براىيم إبيل خميل ن )

فميم مني كل  ،، مريم عبد عمي (عادل،  ىند عموان ىادي عكار، بسام شبيب ، عباس
وشجعوني في جميع  ،ونيزر آعائمتي الذين فراد والشكر موصول الى أ .الود واالحترام
يد  لي مدوختاما  فالشكر لكل من  من كل سوء.وحفظيم  ،اهلل فأداميم ،مراحل دراستي

 داعيةفجزاىم اهلل عني خير الجزاء .  ،و االستشارةأو المالحظة أ ،يأالعون سواء كان بالر 
 .  وفوق كل ذي عمم عميم،والصالح  ،لما فيو الخير ،ن يوفقنيأوتعالى  سبحانومن اهلل 
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 انفصم االول
 

َيجرييا ويساس انرطىساخ انسياسيح وانذسرىسيح حىت عاو 
0691 

 .ادلىلع اجلغشايفحذود اوالً: َيجرييا انرسًيح و

 نُيجرييا.اَيًا: انسكاٌ وانرتكية االجرًاعي ث

 .يف َيجرييا انربيطاَي وذُايي احلشكح انىطُيحانرغهغم ثانثًا: 

 ساتعًا: انرطىساخ انذسرىسيح يف َيجرييا.

 .انىطُي خايسًا: َيجرييا وظشوف حتميك االسرمالل

 

 

 

 



 

 انفصم انثاَي
 اسرمالل َيجرييا واعرًاد انُظاو انسياسي اجلذيذ

0691- 0699 
 عالٌ انذسرىس.والً: حتميك االسرمالل انسياسي وإا

 ىل َيجرييا.ثاَيًا: ضى انكايريوٌ اجلُىتي إ

لهيى انغشتي خالل نرطىساخ انسياسيح انذاخهيح يف اإلثانثًا: ا
 .0690عاو 

 .0691 -0690 انرطىساخ انسياسيح انذاخهيح يف َيجرييا ساتعًا:

 .0691غشتي عاو صيح اَرخاتاخ االلهيى انخايسًا: أ
 سادسًا: ذذخم اجليش يف انسياسح.

 
 
 
 
 
 



 

 ثانثانفصم ان
 ههيح انُيجرييحاحلشب األ

0699- 0691 

  ميايها.ادلًهذج نظشوف اناوالً: يمذياخ احلشب و

 .وذطىس احذاثها ههيح انُيجرييحثاَيًا: لياو احلشب األ

 ههيح انُيجرييح.ثانثًا: يىلف انذول االفشيميح يٍ احلشب األ

 .ههيح انُيجرييحادلىلف انذويل يٍ احلشب األاتعًا:س

 

 

 

 

 



 

  انفصم انشاتع
يف  انرطىساخ انسياسيح انذاخهيح جمشياخ

 (0696 -0691) َيجرييا
 

ىل احلكى ادلذَي يف انعىدج إ ادلثزونح اجلهىد انسياسيح اوالً:
0691-0691. 

 ثاَيًا: عىدج ظاهشج االَمالتاخ انعسكشيح.
 0696-0691ياسيح انذاخهيح ثانثًا: انرطىساخ انس
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 بسن اهلل الرمحي الرحين
 قرار املشرفإ

 بـ الموسومة األطروحةشهد أن إعداد هذه أ

            ارات السياسية الداخلية يف ًيجرييالتطو                  

      (0691-0696) 
إش راي  ي   تة  ة ب ج ر ق د  (الساار  )حٌااى الا ج ساسانال دتوررا   ةطالب  المقدمة من

 ش   ةادةره     ج   زت م   ن موطةب   ات ن       جامع   ة بد   داد -رم االنس   ان ةلةعة   اب   ن رش   د  –الورب    ة
 . رالمعاصر الوار خ الحد ث  ي  يةسفة الدتوررا 

 
    

 التوقيع :                                                
  صباح ههدي رهيض. د املشرف : أ.                                                         

                                                                                                                      1104/      /     التاريخ :                                                              
                                                   

 .لةمناقشة األطررحةرشح هذ  أيرة ، اعةى الورص ات المور بناًت      

 
 

 
  :التوقيع                                                                 

 ًعوة شهاب مجعة .د.م  أ                                                            
 رئيس قسن التاريخ                                                                      

  1104/    /        التاريخ :                                                                 



 

 بسن اهلل الرمحي الرحين
 اللغوي بريخلاقرار ا

 
 بـ االطروحة الموسومةقرأت اشهد اني 

  (0696-0691 ًيجرييا ) التطورات السياسية الداخلية يف
وخصص وار خ حد ث ) حٌاى ال ج ساسن السار ( الو  قدموةا طالبة الدتوررا  

رمعاصر قد حص  وقر مةا لدر ًا من قبة  رعة ه ارشح هذ  االطررحة لةمناقشة من 
خطات النحر ة رالوعب رات عةم  سة م خا  من األ بأسةربالناح ة الةدر ة، بح ث اصبحت 

 .رقعت رألجةهلصح حة الةدر ة غ ر ا
 

 
 

                                
 :التوقيع                                        

 د ضياء فاخر جبر .م :األسم                                                 
 جامعة بغداد _ كمية التربية _ ابن رشد                                       

 لمعموم االنسانية                                                            
   4102/ /       :   التاريخ                                      

 
 

 



 

 
 بسن اهلل الرمحي الرحين

 العلوي خلبرياقرار ا                             
 

 بـ االطروحة الموسومةقرأت اشهد اني 

  (0696-0691التطورات السياسية الداخلية يف ًيجرييا ) 
وخصص وار خ حد ث ( ) حٌاى ال ج ساسن السار التي قدمتها طالبة الدكتوراه 
من قبة  رعة ه ارشح هذ  االطررحة لةمناقشة من  عةم اً رمعاصر قد حص  وقر مةا 

 ، بح ث اصبحت بأسةرب عةم  سة م  رألجةه رقعت.العةم ة الناح ة
 

 
 
 

 :التوقيع                         
 أ .م. د سمر رحيم الخزاعي: االسم                                                    

 كمية اآلداب/ الجامعة المستنصرية                                                 
 4102/   /   :   التاريخ                                       

 
 

 
 



 

 بسن اهلل الرمحي الرحين

 إقرار جلٌة املٌاقشة                                           
ــــ  اطةعن    ا عة    ى األطررح    ة المرس    رمة نش    ةد انن    اأعض    ات لجن    ة المناقش    ة ،  نح    ن       ب

 بها  ت، التي تقدم (0696-0691)التطورات السياسية الداخلية يف ًيجرييا 
ي   محور اوة ا ري م ا ل ه عبق ة بة ا ، رنق ر  ة، رناقش نا الطالب  سنحٌاى ال ج سا ةالطالب 

          ، ربوق     د ر ي       الو     ار خ الح     د ث) يةس     فة   قبر  لن         درج      ة دتو     ررا  البأنة     ا جد       رة ب     
(                 .   
 
 الورق ع :                                                     الورق ع :  
                                   أ. د سرحان غبماالسم :                                د ظاهر محمد صترأ. االسم :  
                                       4112/  11/    الوار خ :                                     4112/  11/   الوار خ :    

 عضراً                                رئ سًا                     
 الورق ع :  الورق ع :                                                      

  أ. م. د مريق هادي االسم :                              أ. د عفرات عطا عبد التر ماالسم : 
                                            4112/  11/       الوار خ :                                  4112/  11/      الوار خ :  
 عضراً      عضرًا                                                                   

 الورق ع :                                                      الورق ع :
                                 أ. د صباح مةدي رم ضاالسم :                            بري شمخ أ. م .د ب دات عاالسم : 

                                     4112/  11/       الوار خ :                                     4112/  11  /  الوار خ : 
 عضرًا رمشرياً                                    عضرًا                               

                               
جامعة بدداد عةى ما جات ي  قرار لجنة  –لةعةرم االنسان ة  ابن رشد –مجةس تة ة الورب ة ادقص

 .المناقشة
 الورق ع :                                            
 د تاظم تر م رضا الجابري أ. االسم:                                             

 لةعةرم االنسان ة  ابن رشد- عم د تة ة الورب ة                                           
  4112:       /     /الوار خ                                           
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 المقدمة نطاق البحث وتحميل المصادر

الموارد بغناىا أو  ،يالسكان تعدادىادوؿ القارة االفريقية مف حيث  تعد نيجيريا اكبر    
كانت فريسة ف ، واالجتماعيلذلؾ تميزت بتركيبيا الديمغرافي والطبيعية، ، االقتصادية

 التي عممت عمى تقسيميا الى ،واخر القرف الماضيالسياسة االستعمارية البريطانية أ
تركز في قد و  ( قميـ الغربيواإل ،قميـ الشرقيواإل ،قميـ الشمالياإل) قاليـ ىي أثالثة 
 ،والعادات ،والديف ،خرى مف حيث المغةو جماعة تختمؼ عف األأ ،قميـ قبيمةإكؿ 

والديني بيف ىذه  ،قميميواإل ،استمرار الصراع العرقي دى ذلؾ الىفأ والتقاليد،
عالف االستقالؿ إكاف ذلؾ الصراع واضحا بعد ذ إ، واستمرت حتى اليـو  ،القبائؿ
واالقتصادية  ،والتعميمية ،والمغوية ،تمؾ االختالفات الثقافية فوال شؾ أ، 0851عاـ 

لى إدت أ بدورىاف التعددية أ، كما لمبالدعمى صياغة النظاـ االتحادي انعكست 
قاليـ النيجيرية سيطرتيا عمى األ فرضتوالقبائؿ الكبرى التي  ،تيديد الجماعات

 قميمية ميددة بالخطر.ف مصالحيا اإلأعف االتحاد النيجيري كمما شعرت بباالنفصاؿ 

 ،وعمى وفؽ ىذه المعطيات التاريخية التي مرت بيا نيجيريا خالؿ مدة الدراسة   
ي مدى كانت قراءة فصائؿ وضعت الباحثة فرضية قائمة عمى األسئمة اآلتية: إلى أ

ىؿ و الحركة الوطنية النيجيرية صحيحة في استيعاب الوضع السياسي الداخمي؟ 
التي مرت  التجزئةوتجاوز حالة  ،حؿ مشكالت البالد استطاع الدستور النيجيري مف

السياسي الداخمي؟ احتواء الوضع  مف النيجيريةىؿ نجحت المؤسسة العسكرية و بيا؟ 
وما ىمية ؟ في نيجيريا في إشكالية الحرب األ طراؼ السياسيةوكيؼ تعاممت األ

؟ ومف ىنا جاء اختيار موضوع التقييـ الموضوعي لتجربة الحكـ المدني في نيجيريا
( ،  0868-0851طروحة المعنوف بػ ) التطورات السياسية الداخمية في نيجيريا األ
ستقالؿ وىو تاريخ حصوؿ نيجيريا عمى اال، 0851د زمنيا ما بيف عاـ وحد
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السمطة مف  انتقاؿفيو  0868عاـ اما التأريخ الذي اختتمت بو دراستنا  ،السياسي
 لعسكرييف الى حكومة مدنية منتخبة.ا

وؿ الفصؿ األ جاء، وخاتمة ،ربعة فصوؿأو  ،طروحة عمى مقدمةاأل ى ىيكؿاحتو    
 وقسـ عمى ،0851نيجيريا ومسار التطورات السياسية والدستورية حتى عاـ   بعنواف

 الثانيوالمحور مية والموقع الجغرافي لنيجيريا ،التسوؿ المحور األ ، عرؼعدة محاور
لى إ تطرؽفقد المحور الثالث اما السكاف والتركيب االجتماعي لنيجيريا، قدـ تعريؼ 

لرابع وعالج المحور اوتنامي الحركة الوطنية،  تغمغؿ النفوذ البريطاني في نيجيريا
 ظروؼ تحقيؽ االستقالؿ.عمى  المحور الخامسركز ورات الدستورية ، و التط

 -0851استقالؿ نيجيريا واعتماد النظاـ السياسي الجديد  الثاني وبحث الفصؿ     
 وؿ تحقيؽ االستقالؿ السياسيتضمف المحور األ ،ستة محاوروالذي قسـ الى  0856

الكاميروف الجنوبي الى نيجيريا، والمحور الثالث  قميـإ واعالف الدستور، والثاني ضـ
، والرابع التطورات 0851قميـ الغربي خالؿ عاـ لتطورات السياسية الداخمية في اإلا

ازمة التعداد السكاني  عالجوالذي ، 0854 -0851الداخمية في نيجيريا  السياسية
واالنتخابات االتحادية  ،0852نيجيريا الجميوري عاـ ودستور ، (0851-0852)
والمحور  ،0854(، والخامس ازمة انتخابات االقميـ الغربي عاـ0853-0854)

االنقالباف العسكرياف االوؿ  نتج عنووالذي  ،تدخؿ الجيش في السياسة تابع السادس
 .0855والثاني عاـ 

فقد  ،0861-0856النيجيرية اما الفصؿ الثالث المعنوف بػالحرب االىمية      
النيجيرية ىمية عالف الحرب األا  و  سبابيا،أمقدمات الحرب و  منياتضمف محاور 

 ىمية النيجيرية. الموقؼ الدولي مف الحرب األو  ،حداثيا، وموقؼ الدوؿ االفريقيةأو 
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-0861في البالد التطورات السياسية الداخمية مسار وبحث الفصؿ الرابع     
الحكـ المدني لى إالعودة في  المبذولة  الجيود السياسية فيو  عرضت، 0868

، 0865-0864االنقالبات العسكرية ظاىرة  عودةومف ثـ (، 0861-0864)
التي شيدتيا  0868  -0867التطورات السياسية الداخمية  واختتـ الفصؿ بعرض

 البالد.

لذلؾ  ،المنشورةالوثائؽ غير في مقدمتيا شحة واجيت الباحثة صعوبات عدة مف    
، فضال كانت غنية بمادتيا التاريخيةالتي الوثائؽ المنشورة  معمومات اعتمدت عمى

ىي البديؿ المناسب المصادر بالمغة االنكميزية  ، فكانتعف قمة المصادر العربية
 والموضوعي ، لذلؾ شكمت رافدًا حيويًا في االطروحة.

 منيا ،الوثائؽ المنشورة مقدمتيا، تأتي في  مصادر عدةعمى  الدراسةاعتمدت     
التي تـ    The National  Archive of Britain البريطانيوثائؽ االرشيؼ 

وكذلؾ وثائؽ وزارة  ،الحصوؿ عمييا مف شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت(
 اسيمت بإغناء التي   Foreign Relation of United statesالخارجية االمريكية 

، كما لقيمة عف التطورات السياسية الداخمية في نيجيريابالمعمومات اطروحة األ
تأتي  ،طاريح الجامعية غير المنشورةواأل ،الرسائؿ مجموعة مف اعتمدت الباحثة عمى

طروحة الدكتوراه لمباحث أومنيا  ،في المقدمة منيا الرسائؿ بالمغة االنكميزية
Ukwachukwu Orji  بعنواف     

Power- Sharing the element of Continuity in Nigerian Politics 
     وكذلؾ رسالة الماجستير بعنواف

  Acase for Political Decentralization لمباحث Fredrick C. 
Dummar فضال عف رسالة الماجستير لمباحث ، 
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Jame M. Clerenger  بعنوافFamine in Nigeria1967-1970  والتي
زىار محمد ، فضال عف ذلؾ أطروحة أدراسةفي فصوؿ ال استفادت الباحثة منيا

ظفت ( والتي و 0851-0811عيالف المعنونة بػ ) الحركة الوطنية في نيجيريا 
خرى تفاصيميا في قائمة معموماتيا في ثنايا الفصؿ األوؿ، ورسائؿ وأطاريح أ

 المصادر.

بالمغة االنكميزية منيا عمى مجموعة ميمة مف الكتب  طروحةاألكما اعتمدت     
  Structure and Conflict in Nigeria 1960-1965الكتاب المعنوف بػ 

 وكذلؾ كتاب بعنواف  ،Post. K. w& Vickers Michal  لمكاتبيف

An Introduction to Nigeria Government Politics  لمؤلفوDudley 

Billy وكتاب اخر لممؤلؼ ،Oyediran Oyeleye   المعنوف بػ 

Nigerian Government and Politics Under Military 1966-1974 
 (نيجيريا عمالؽ افريقيا التائو)والمعربة منيا  ،الكتب العربية ماأ وكتب اخرى عديدة.

 (استقالؿ نيجيريا)وكتاب  ،عمى معمومات قيمة ىحتو االذي  سامي منصورمؤلفو ل
الكتب  ومفلعبد الممؾ عودة،  (افريقياالحسـ في سنوات )حمد صوار، وألمؤلفو 
القومية )لمؤلفو ب . س. لويد وكتاب  (افريقيا في عصر التحوؿ االجتماعي)المعربة 

عمي اي  فيفلممؤل (الى الوقت الحاضر 0824والدوؿ الجديدة في افريقيا مف حوالي 
 .مزروعي ومايكؿ تايدي

وتراجـ بعض  ،سيرفي معرفة  نكميزيةواال ،كتب الموسوعات العربيةسيمت وأ    
ومنيا  ،حداث التي شيدتيا نيجيرياالسياسية التي ساىمت في األ الشخصيات

القاموس السياسي و ،  بأجزاء متعددةلعبد الوىاب الكيالي  (موسوعة السياسة)
وىو الشخصيات النيجيرية  شكؿ رافدا مميزًا في تقديـ التعريؼ لبعضالنيجيري الذي 
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 Toyiu Falol& Ann لممؤلفيف  Historical Dicionary of Nigeriaبعنواف 

Genova. 

 ،المنشورة في المجالت العربية واالنكميزية ،العربيةبالمغتيف  لألبحاث وكاف    
بحاث األالسيما  ميمة بمعمومات دراسةال مادة غناءإمميز في ال ىمادور  واالجنبية

فقد اعتمدت الباحثة  ،عمى نحو خاص فريقيةاألو  ،جنبيةاأل المنشورة في المجالت
 البحج المؼنىن بـ  ومنيا، عمييا

 Contradictions in the Nigeria Political System  لمباحث Skaler 

Ricahrd سهمج بفؼاليت كبيرة في رفدفقد أ ،بحاث الىاردة باللغت الؼربيت. أما األ 

في نيجيريا التطور الدستوري )ومنها البحج المؼنىن  ،بالمؼلىماثطروحت األ
ستاذة الدكتورة عفراء عطا وبحث األشكر البياتي،  لحسيف جبار (0834-0851

 . (0865-0851التطورات السياسية في نيجيريا ) عبد الكريـ المعنوف

ساسية في فصوؿ األطروحة أمادة   منيا سيما المصريةالو الصحؼ  وشكمت مادة    
عف ، فضال ىمية النيجيريةحداث الحرب األأ تابعت وقائع إذالفصؿ الثالث السيما 

 دراسةفادت الأتي وال شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( المنشورة عمىالمقاالت 
 .كبيربشكؿ 

، لجنة المناقشة ماـ السادة رئيسلمتواضع أاضع ىذا الجيد العممي وختامًا، أ    
فالكماؿ صفة الخالؽ سبحانو  ،والتصويب ،يدؼ التقويـفاضؿ باأل عضائياوأ

دة فا، وحسبي أني بذلت جيدًا عمميًا عسى أف يأخذ موقعو المناسب في إوتعالى
والتاريخ النيجيري المعاصر عمى  ،فريقي عمى نحو عاـالباحثيف في دراسة التاريخ األ

 وجو الخصوص ) وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ( صدؽ اهلل العظيـ.
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 الجغرافي: وقعد الموحدو  نيجيريا التسمية -اواًل:

تقع عمى ، (1)اسميا مف نير النيجر ، اشتؽ(0)مف دوؿ غرب قارة افريقيا نيجيريا     
، تحدىا جميورية النيجر مف الجية (2)طمسي جنوباً ساحؿ غينيا في المحيط األ

ومف الغرب ، ومف الشماؿ الشرقي تشاد ،ومف الشرؽ الكاميروف ،الشمالية
تبمغ مساحتيا  ،السكاففريقية مف حيث القارة األر دوؿ كبأ، وىي (3)داىومي

                                                           

كيمو متر  1216804جنوبي غرب الصحراء الكبرى وتبمغ مساحتو ويشمؿ غرب القارة ( (0
، بنيف، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بوركينا قاسوالراس االخضر، ىي ) عدة  مربع ويضـ دوالً 

(. بيساو، ليبريا، النيجر، نيجيريا، مالي، موريتانيا، السنغاؿ، سيراليوف، توغو، ساحؿ العاج
 .25، ص 0875، بيروت، 0، طافريقيا السوداء سياسة وحضارةينظر: يوسؼ  روكز، 

نير الزنوج ايضا وىو تاسع انيار العالـ وثالث انيار افريقيا  ويعرؼ كذلؾ باسـ نير النيجر: ((1
بعد نيري النيؿ والكونغو مف حيث الطوؿ والمساحة ينبع مف شماؿ شرؽ سيراليوف حتى يصؿ 

اف االسباف ىـ اوؿ  الى جميورية مالي ثـ يتجو الى نيجيريا مف الجية الشمالية الغربية، ويذكر
جغرافية القارة المحيشي واخروف،  مصطفىىذه التسمية . ينظر: عبد القادر  ف اطمؽ عميوم

 .50-51، ص ص 1111، ليبيا، 0، طاالفريقية وجزرىا
(، الدار القومية لمطباعة 083، سمسمة كتب سياسية رقـ ) استقالل نيجيريا( احمد صوار ، (2

 .61، ص0850والنشر ، القاىرة، 
غرب افريقيا ، تعرضت الى االحتالؿ الفرنسي  في الجميوريات الصغرى حدىأداىومي:  (((3

 :ينظر .0864، تغير اسميا الى بنيف عاـ 0851وحصمت عمى استقالليا عاـ  0783عاـ 
، مؤسسة روز اليوسؼ لمصحافة والطباعة نيجيريا وداىومي والكاميرونمحمد اسماعيؿ محمد، 

نافذة عمى االستثمار في افريقيا ... سمطاف الخمؼ،  ؛28، ص0850والنشر، بيروت، 
لرابط نترنيت( عمى اإل، مقاؿ منشور عمى شبكة المعمومات الدولية )اجميورية بنين الشعبية

 www.daralkhalaf                                                               : التالي
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 21,4 ىو0841حسب احصاء عاـ  عدد سكانياما أ، (0) كيمو متر مربع 812,675
مـ المتحدة ما تقديرات األأ ،0852حسب احصاء عاـ  مميوف 44و ،نسمةمميوف 
تبقى نيجيريا   ،السكاف حصائياتإوميما اختمفت ، (1)مميوف 45 كانتف 0861عاـ 

 .السكاف حيث عددفريقية مف أكبر دولة أ

 ،والبشرية ،نيجيريا خصائص متنوعة في جغرافيتيا الطبيعية فرت فياتو     
ذ تميز القسـ الجنوبي إدرجة شماال،  03 -3شر درجات بيف المتدادىا عمى نحو ع
السنة بينما تقؿ سـ في 211لى إمطار فييا مثالي تصؿ كمية األ منيا بمناخ استوائي

ود فصؿ سـ،وفي الشماؿ يسود مناخ مداري يتميز بوج011لى إلداخؿ لتصؿ في ا
فيبمغ  ،ما درجة الحرارةأ، (2)شير في الشماؿ الشرقيأجاؼ قد يطوؿ ليصؿ ثمانية 
في  درجة مئوية وقد تصؿ درجة الحرارة اليومية 18متوسطيا في شماؿ البالد 

قؿ مما أدؿ درجات الحرارة في وسط البالد درجة مئوية ، ويكوف مع 27لى إ معدليا

                                                           

كيمو متر مربع  842,558 ىانيجيريا فالبعض يذكر ( اختمفت المصادر في تقدير مساحة (0
جغرافية افريقيا ينظر: جودة حسنيف جودة،  .كيمو متر مربع 812,675والبعض االخر 

 ةالحركة الوطني؛ ازىار محمد عيالف، 207، ص0870، دار النيضة العربية، بيروت، االقميمية
التربية لمبنات، جامعة بغداد، ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية 2:71-2:33في نيجيريا 

 . 11، ص 1116
، دار النيضة العربية، 1، طافريقيا دراسة لمقومات القارةمحمد رياض وكوثر عبد الرسوؿ، ( (1

 055,518,111بمغ   1101عاـ  ومما يشار اليو اف تعداد سكانيا ،342، ص 0862بيروت، 
 االنترنيت( عمى الرابط التالي:المعمومات الدولية ) شبكة . ينظر: نسمة مميوف

www.shakumaako.com.                                                                       
 .207 -206جودة حسنيف جودة، المصدر السابؽ، ص ( (2
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يصؿ ف المتوسط السنوي لدرجات الحرارة ما في الجنوب فأأعميو في الشماؿ، ىو 
 .(0)وؿوتشريف األ ،درجة بيف شيري نيساف 16لى إ

قبؿ اكتشاؼ  ساساأل المورد الزراعة فشكمت ،نيجيريقتصاد الما بالنسبة لالأ    
 ،لكاكاووا ،والمطاط ،الزيتو  ،الزراعية ىي التمورىـ المنتجات أمف و  ،(1)النفط

،  والسمسـ ،خرى كالبطاطاأراعية محاصيؿ ز  فضال عف ذلؾ ،والفوؿ السوداني
 ماألالستيالؾ المحمي، وىي مف المحاصيؿ الزراعية،  وغيرىا، والقطف ،رزواأل

 ،تدخؿ في سد حاجات السكاف مف مواد البناءفخرى األ ةاصيؿ الرئيسالمح بعض
 ،صادراتالالذي يزود البالد بحوالي ثمث  فضال عف مردودىا المالي ،ومواد التنظيؼ

 .(2)نتاج العالمي% مف اإل41زيت النخيؿ في نيجيريا نتاج إاذ يبمغ 

النفط دورا كبيرا في االقتصاد  وأدى ،قطاع الزراعة بعد اكتشاؼ النفط تراجع     
عطاء ا  و  ،وحسف مف مستويات الدخؿ ،ىائالً  اً مالي اً اذ وفر لمبالد مورد ،النيجيري

 ،خرىوالبمداف األ ،يجيرياوتوسيع الحركة التجارية بيف ن ،ىمية لتطوير الصناعةأ
، ولـ والمواصالت ،كالطرؽ ،تطوير البنى االرتكازية في البالد فضال عف ذلؾ

والذىب  ،والقصدير ،والفحـ ،عيالغاز الطبي النفط بؿوجود  تقتصر البالد عمى
 . (3)والكمس ،والحديد

                                                           

 :الرابط التاليشبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى  ( (0
www.african-muslim.com.                                                                       

. 0847والبعض االخر عاـ  0827اف اكتشاؼ النفط كاف عاـ  اشارت المصادر عمى ((1
 .17ينظر: احمد صوار، المصدر السابؽ، ص 

، مكتبة 1تقديـ واشراؼ عز الديف فريد، طالجغرافية السياسية االفريقية، ، وفيميب رفم( (3
 . 410-411، ص ص 0855النيضة المصرية، القاىرة، 

 .410( المصدر نفسو، ص (3
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 -لنيجيريا: : السكان والتركيب االجتماعيثانياً 

لكف الذي تـ ، ختمؼ المؤرخوف في تحديد الموطف األصمي لسكاف نيجيرياا     
سيا إلى اتدفقت مف  ،والحامييف ،كانت ىناؾ ىجرات مف السامييفانو التعرؼ عميو 

الؼ السنيف، والتي حصمت ألسباب آومف شماؿ أفريقيا إلى غربيا منذ  ،أفريقيا
، وىناؾ مف يرى أف سكاف نيجيريا مفمبحث عف العيش اآللو  ،اقتصادية مختمفة منيا
 ،مف البربر يجعميـ والبعض اآلخر ،مف أجناس مختمفة بعضيـ مف العرب ينحدروف

 ،األمـ نشأت قبائؿ نيجيريا المختمفةوغيرىـ، ومف ىذه ، والنوبييف ،واألحباش ،والرـو
غمب عـ األولكف في األ ،(0)وكونت التركيب السكاني ليا ،وتزاوج بعضيا مع البعض

حيث إف غالبية السكاف تعود في  ،الزنجي ف سكاف نيجيريا ينحدروف مف الجنسأ
البشرة ب وتميزوا ،القارة القاطنة في غرب الجماعات الزنجية تمؾ أصوليا إلى

 .(1)ءالسودا

 لغة او  (431) نحو إذ توجد فييا ،وليجاتيا ،نيجيريا بتعدد لغاتيا تميزت       
         عف فبعضيا ال يزيد مف يتكمموف بيا ،يامن ليجةلغة و وتتفاوت أىمية كؿ  ،يجةل
خمسة مالييف، وأكثر المغات  مىبينما يزيد في بعضيا اآلخر ع ،نسمة فقط (611)

في  (Yoruba)ولغة اليوروبا  ،في شماليا  (Haussa)انتشارا ىي لغة اليوسا
(Ibo)جنوب غربيا، ولغة االيبو 

إال  ميجاتالرغـ مف تعدد ال، وعمى  (3)في شرقيا (2)
                                                           

   .14،ص0854، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت،موجز تاريخ نيجيرياادـ عبداهلل االلوري، ((0
 .02 -01ص  ، صالمصدر السابؽاحمد صوار،  ((1
 .تفصيؿ ىذه القبائؿ في الصفحات الالحقة ((2

Daniel E . Harmon , Nigeria 1880 to the Present : The Struggle ,      ((4 
The Tragedy,The Promise, Chelsea House  Publishers Philadelphia                  

 association with Covos day books , South Africa, 2001,p.63.                     
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 ،بطرؽ مختمفة كالتجارةدخمتيا  ذإ ،ي المغة اإلنكميزيةػػة الرسمية ىػغأف الم
صبحت ىػػػػي المتداولة أوالعشريف، و  ،واالرساليات التبشيرية في القرنيف التاسع عشر

، ولغة سالمياإل فقد كانت لغة الديف ،ما المغة العربيةأدارية، ؤسسات اإلفي الم
 .(0)اليوسا لممعامالت اليومية

األولى فييا حتى دخميا  وىي ،يي الوثنيةفأما الديانات القائمة في نيجيريا       
كبر دولة أفأصبحت  ،والثاني عشر الميالدييف ،اإلسالـ خالؿ القرنيف الحادي عشر

، أما (1)% مف نسبة السكاف41إسالمية بعد أف شكؿ المسمموف فييا أكثر مف 
% 04و ،الجنوب اقساـ ركزوف فيويت ،% مف السكاف24فيشكموف  ،يحيوفالمس

دستورىا لـ يشر إلى ديف الدولة  فأف، وعمى الرغـ مف ذلؾ (2)لمديانات األخرى
دارة شؤوف إل حيث ال توجد وزارة لمشؤوف الدينية ،ا في ذلؾ اإلسالـالرسمي بم

 .                                          (3) الطائفة االسالمية في البالد

أو القبائؿ التي تنطبؽ عمييا  ،عدد مف الجماعات يتكوف المجتمع النيجيري مف     
ف التركيبة ألى إشارة مع اإل قبيمة، (141)، إذ توجد فييا (4)الصفة المميزة لألمة

                                                           

، رسالة ماجستير غير معوقات الديمقراطية في العالم الثالثعبد الجبار احمد عبداهلل،  ((1
؛محمد عبد الغني 017-016،ص ص 0883منشورة، كمية العموـ السياسية، جامعة بغداد،

 . 012- 011صص ، 0871سعودي، قضايا افريقية، سمسمة كتب ثقافية، الكويت، 

 .14، ص المصدر السابؽأزىار محمد عيالف،  ((1
، مجمة دراسات دولية ،ع الواقع والطموحسياسة نيجيريا النفطية أياد عبد الكريـ مجيد،  ((2
 .051، ص  1117 مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،، 27
 .03، ص 0874،  ، القاىرة0، طاإلسالم اليوم وغدا في نيجيرياادـ عبداهلل االلوري،  ((3

(5) Hatch John, Africa Emergent, Secker & warburs ,London, 1974, p. 
41 ; Daniel E . Harmon , Op . Cit . p. 6 .                                               
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لى توزيعيا إستتـ االشارة  ،ذلؾ وألىمية ،ساس المجتمع النيجيريأالقبمية تشكؿ 
 تي: وعمى النحو اآل (0)قاليـوحسب األ ،الجغرافي

قبائؿ تنتشر فيو و  ،% مف المساحة الكمية لنيجيريا64: يشكؿ اإلقميم الشمالي-أ
وتقع شماؿ شرؽ  ،تنتمي إلى شعوب السوداف الغربيقبائؿ اليوسا التي منيا  ،عدة

، وىذه القبائؿ مسممة ليا لغة خاصة (1)وتمتد إلى أقاليـ شرؽ النيجر ،نيجيريا
التي %  مف سكاف اإلقميـ الشمالي 31ف مإذ يتحدث بيا أكثر  ،معروفة باسميـ

قبائؿ اليوسا مف إقامة عدد مف  واستطاعت ،(2)أصبحت لغة الثقافة اإلسالمية
وىذه اإلمارات ىي  ،جميعيا في شماؿ نيجيرياو  ،رات عرفت نظـ الحكـ المركزياإلما
، وقد عدت ىذه اإلمارات مف أىـ  ،وكاتسينا ،وجبير ،وزاريا ،وكانوا ،دورا ورانووبيرـو

مع  مراكز التوسع اإلسالمي في أفريقيا منذ دخوليا اإلسالـ في القرف الثالث عشر

                                                           

إذ تـ تقسيـ  0828قسمت بريطانيا نيجيريا إلى الشمالية الجنوبية وبقيت ىكذا حتى عاـ  ((0
قميـ الغرب وبذلؾ أصبحت نيجيريا تتكوف مف ثالث اقاليـ رئيسية  الجنوب إلى إقميـ الشرؽ وا 

 . ينظر:  0835تبمورت أكثر بموجب دستور عاـ والتي 
John H. Enemugwem , The Development of the Niger Delta of Nigeria 

1900-1966, Journal of   Sustainable Development in Africa, Vol10,No.4, 

Clearion University of Pennsylvania,2009,p.164.                                  
شكالية بناء الدولةعمي أبو فرحة ((1 ، استثناء مؤقت أم خمل دائم: ، المسممون في نيجيريا وا 

، متاح عمى الرابط التالي:  24ص ،00،1101عالمنتدى االسالمي،  مجمة قراءات إفريقية،
qiraaeafrisan.com.                                                                              .www     

(3) Hakeem Oapajo  ,Politics for God  Religion Politics and Conflict in 

Democratic Nigeria, The Journal of pan African studies, Vol.4,No. 

9,Junuary 2012, p .45.                                                                            
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أما قبائؿ . (0)والجزيرة العربية ،قوافؿ التجار عبر الصحراء الكبرى مف شماؿ أفريقيا
وامتزجوا  ،منذ بداية القرف الخامس عشر الميالدي الشماؿ استوطنوا  فقد ،(1)الفوالني

قاـ  ،واعتنقوا اإلسالـ، وفي مطمع القرف التاسع عشر ،وتزاوجوا معيـ ،مع اليوسا
ة ثقافعنيا  نتجبحركة دينية في إمارات اليوسا  (2)الفوالني بزعامة عثماف داف فوديو

                                                           

؛ 088، ص 0847، القاىرة، 0،جاإلسالم والثقافة العربية في أفريقياحسف احمد محمود،  ((0
نيجيريا حتى افريقيا والسيطرة الغربية دراسة تحميمية لالستعمار البريطاني في محمود متولي، 

 .23، ص0870، القاىرة، 2:56نياية سنة 
( الفوالني: مف فروع مجموعة الحامييف الشمالييف انتشروا في السوداف الغربي وأعالي السنغاؿ 3)

في أثناء قياـ إمبراطورية غانا ثـ شقوا طريقيـ إلى شماؿ نيجيريا وأصبحت ليـ قوة مسيطرة بعد 
، دور القبيمة في أفريقياديو. ينظر: نجـ الديف السنوسي، نجاح حركتيـ بزعامة عثماف داف فو 

: الرابط التالي عمى 71، ص 1100، 7مجمة قراءات إفريقية، المنتدى االسالمي ، ع 

qiraaeafrisan.com .www   ،المسممون واالستعمار األوربي ؛ عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ
 . 21، ص 0878، الكويت، ألفريقيا

 0643ر شماؿ نيجيريا عاـ غوب مارةعمى أطراؼ إ مارتاعثماف داف فوديو: ولد في بمدة  ((2
وكممة فودي تعني الفقيو واسمو األصمي محمد، درس المغة العربية وقرأ القراف وحفظ متوف 
 األحاديث ونجح مف خالؿ حركتو التي أطمؽ عمييا اسـ الجماعة بنشر اإلسالـ بيف القبائؿ

، ألؼ اكثر مف خمسيف كتابا في العقيدة، توفي رة في شماؿ وجنوب أفريقياالوثنية المنتش
حسف احمد محمود، ؛31، صالمصدر السابؽعبداهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ، . ينظر: 0706عاـ

 ،القاىرة03، المجمة التاريخية المصرية، المجمد دور العرب في نشر الحضارة في غرب أفريقيا
، مقاؿ أعظم أمراء أفريقيا مام المجاىد عثمان بن فودي..اإل؛ شريؼ عزيز، 81، ص 0857

 :الرابط التاليمنشور عمى 

www . Islammem cc.                                                                             
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لى جانب ا  و ، (0)فوالني -طمؽ عمييا اسـ قبائؿ اليوسا ألذلؾ  ،مشتركة تضـ القبيمتيف
ليـ و  ،ء الشمالي الشرقي مف نيجيرياتوجد قبائؿ الكانوري في الجز  ،فوالني –اليوسا 

 ،القرف التاسع عشرالفوالني مطمع  قبائؿ تمكنت مف الصمود بوجو إمارة بورنو التي
لكنيـ يتميزوف عنيـ بمغتيـ  ،شأف اليوسا والفوالني شأنيـ ويديف الكانوري باإلسالـ

يؼ في وادي نير بنوى قبائؿ التما أو  .(1)الخاصة التي سميت باسميـ الكانوري
ويتميزوف بالتجانس المغوي، وقبائؿ النوبى في  ،مـ يعرفوا الحكـ المركزيف األوسط

نجح الفوالني في  وقد وجزء مف وادي نير النيجر، ،وادي نير كادونا األدنى
العدد تنتشر بشكؿ  قميمةإخضاعيـ أثناء الحركة الدينية السابقة الذكر، وىناؾ قبائؿ 

واسع فيما كاف يعرؼ بالحزاـ األوسط )الجزء الجنوبي مف اإلقميـ الشمالي( ومنيا 
شبو ممكي يحكـ فيو  فيو ،أما نظاـ الحكـ .(2)وغيرىا ،وااليجاال ،والبيرـو ،الجوكوف

ييـ ولـ يتأثروا بالثقافة الغربية التي حمميا إل ،األمراء عمى التقاليد اإلسالمية المتوارثة
مدينة كادونا عاصمة ىذا  وكانت ،وظموا متمسكيف بعقيدتيـ اإلسالمية ،المستعمر

 .(3)اإلقميـ

الوحدة  لـ يؤثر عمى نسيج النيجيرية القبائؿ ف التبايف االجتماعي بيفأ يبدو      
 اً كيان وقد جعمت منيـ ،في اإلقميـ الشمالي اإلسالميينية التي تجمعيـ والد ،الثقافية
 لو تأثيره عمى الوضع السياسي في نيجيريا. اً متميز 

                                                           

(1)Nelson  Harold, Area Hand book for Nigeria, foreign Area studies 

of American University, U.S. Agoverment  printing office, washnington, 

1972,p.103.                                                                                              

   .3، ص2332، الكىيج ، 933يمان مظهر، استطالػاث، مجلت الؼربي ، ع( سل2)

(3) Y.L . Gambo & M.M Omirin ,Ethno Relious Confliclhktand 

Settlement Pattern in Northern Nigeria , Mediterranean Journal of,  

 Vol3,No3, September 2012, p.p.130-131.         Social Sciences,                               

  .21أزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص  ((3
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قبائؿ اليوروبا جنوب سكنو وت ،ألؼ ميؿ مربع 34: تبمغ مساحتو اإلقميم الغربي -ب
ومجموعة رموز  ،اليوروباالقبائؿ بمغة مشتركة ىي ، ترتبط ىذه (0)غرب نيجيريا
 واألحداث والتي تشكؿ جزءا أساسيا مف التراث، يتعمؽ باألساطيرخاصة فيما 

 ،نيا عرفت أنظمة عديدة متباينة في الحكـأاري التاريخي ليذه القبائؿ، رغـ الحض
، وقد تأثرت ىذه القبائؿ (1)واإلدارة طيمة تاريخيا الذي يمتد إلى ألؼ عاـ تقريبا

فانقسـ  ،وانتشرت بينيـ األفكار الغربية ،بالحمالت التبشيرية المسيحية في نيجيريا
 قبائؿ . وىناؾ(3)عاصمة إقميميـ (2)وكانت اباداف ومسيحييف ،مسمميف الىسكانيا 

                                                           

(1)Daniel E . Harmon, Op.Cit,p.67-79.                                                   

(2) Lioyd .p .c , The Traditional political system of the Yoruba ,The 

south western  Journal of Anthropology, x4 , winter, 1954, p.p.366- 384. 

اباداف: تقع جنوب غرب نيجيريا وثاني اكبر مدنيا ، ومركز تجاري إلقميـ زراعي حيث يزرع  ((2
. ينظر: 0851فييا الكاكاو والقطف والمطاط ، ويوجد فييا مقر جامعة اباداف التي تأسست عاـ 

، المكتبة العصرية ، 2 ، المجمد األوؿ، ط، الموسوعة العربية الميسرةمحمد شفيؽ غرباؿ
 .0ص ،1118،بيروت

؛ ىيفاء احمد محمد، ظاىرة عدـ االستقرار 21أزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص ( 3) 
، مركز 35السياسي في نيجيريا دراسة في حركة دلتا نير النيجر، مجمة دراسات دولية، ع 

 .86، ص 1101  الدراسات الدولية، جامعة بغداد،
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 ،(0)ومنيا االيدو في مدينة بنيف ،يدينوف بالديانة المسيحية صغيرة في اإلقميـ الغربي
االيدو، واالورىوبو ينتشروف الى جوار االيدو جنوب مدينة  المعروفة ويتميزوف بمغتيـ

 .(1)ويتميزوف عنيـ بميجتيـ ،بنيف

 ،سكنو قبائؿ االيبووت ،ألؼ ميؿ مربع 53تبمغ مساحتو : اإلقميم الشرقي-ج
 ،وغيرىا ،واوجوجا ،واويري ،ويتركزوف في المناطؽ الداخمية مف اإلقميـ مثؿ اونيتشاوا

أو سمطات  ،ال يوجد فيو قيادات مجزءاً  ، وكاف مجتمعيا(3)وغالبيتيـ مف المسيحييف
الغابات  بسبب بيئةو  ،والممالؾ المركزية ،المدفنيا تفتقر لوجود أكما  ،مركزية قوية
والمدارية الكثيفة في اإلقميـ الشرقي جعمتيا تعيش في تنظيمات متفرقة  ،االستوائية
 ،ىناؾ قبائؿ صغيرة منيا االيبيبو كانت ،االيبو لى جانبوا   ، (4)القرية أساسيا
واالنانج ينتشروف عمى سواحؿ اإلقميـ الشرقي إلى الجنوب مف مناطؽ  ،وااليفيؾ
 ،فينتشروف في منطقة دلتا النيجر ،، أما االيجولغويا فيما بينيا وكانت تتقارب ،االيبو

                                                                                                                                                                      

( ، 0036077) 1115اـ يبمغ عدد سكانيا حسب تعداد عتقع جنوب نيجيريا،  مدينةبنيف:  (0)
شبكة  ينظر: ميؿ، وتعد مركز نيجيريا لصناعة المطاط. 111وس بحوالي وتقع شرؽ الغ

 ; ar.thetimenow.com          المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط التالي:     
                  T .A .Fasuyi , Cultural Policy in Nigeria , Unesco, Paris, 

1973, p.11 .                                                                                                   
مستقبل الدول الفيدرالية في افريقيا في ظل صراع االقميات نيجيريا بشير شايب مجدوب،  (1)

، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قاصدي مرباح،  ، رسالة ماجستير غير منشورة نموذجا
 .61، ص  1100ورقمة، الجزائر، 

.دخول اإلسالم..  نيجيريا.منارات إفريقية، ؛ 86ىيفاء احمد محمد، المصدر السابؽ، ص ( 2)
، مقاؿ منشور عمى شبكة المعمومات العالمية ) اإلنترنيت(عمى  الصراعات الدينية .. التبشير
 www.islam4africa.net.                                                          : التاليالرابط 

 .051اياد عبد الكريـ مجيد، المصدر السابؽ، ص (4)
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والية خاصة بتأسيس  اوطالبو  ،مى اإلقميـ الشرقيوكانوا معارضيف لسيطرة االيبو ع
 .(1)اينوجو ، وعاصمة اإلقميـ الشرقي(0)بيـ

فنجد قبيمة  ،كؿ إقميـ مف األقاليـ النيجيرية لسيطرة قبيمة معينة لقد خضع
انب كؿ لى جا  و  ،وااليبو في الشرؽ ،واليوروبا في الغرب ،فوالني في الشماؿ -اليوسا

 ،المغوية ى صغيرة، اختمفت معيا في بعض الجوانبقبائؿ أخر  قبيمة مف ىذه القبائؿ
اليدؼ  ؿ تحقيؽمعيا مف أج وتوحدت ،قد تعاونت نياأال إ ،والثقافية ،والدينية

 .سمى ىو استقالؿ نيجيريااأل

 :في نيجيريا وتنامي الحركة الوطنيةالبريطاني تغمغل ال -:ثالثاً 

 ،ةالكشوؼ الجغرافية األوربي األوربي في نيجيريا مع حركةاالستعمار تزامف   
الميالدي رست إحدى ، ففي القرف الخامس عشر والوصوؿ إلى رأس الرجاء الصالح
، وأوؿ البرتغالييف الذيف اكتشفوا األراضي 0361السفف البرتغالية في خميج بنيف عاـ 

، الذي عقد معاىدة ( Rey de Skiyraالجنوبية في نيجيريا ىو ري دي سكييرا )
قامت رحمة أخرى برئاسة البحار  0374صداقة مع مموؾ ساحؿ بنيف، وفي عاـ  

المعاىدات الذي نجح في عقد  (Alfonso Daiveroدايفيرو )البرتغالي الفونسو 
 ذإ ،، ومنذ القرف السادس عشرمع بعض زعماء القبائؿ النيجيرية التجارية أيضا

                                                           

(1) p. Amaury Talbot ,The Tribes of the Niger Delta ,New York: 

Barnes& NobleInc, 1967, p 45.                                                              
 .22أزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص  (1(
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وبريطانيا( مع البرتغاؿ  ،وفرنسا ،ظير التنافس الشديد بيف الدوؿ األوربية )ىولندا
 .(0)عمى التجارة حتى نياية ذلؾ القرف التي سيطرت

وزيت  ،والتوابؿ ،منتصؼ القرف السادس عشر جذبت تجارة الرقيؽوفي  
فكانت أوؿ بعثة بريطانية جاءت إلى بنيف بقيادة الكابتف ونيدىاـ  ،النخيؿ البريطانييف

إال أف  ،لنيجرنير ا بحجة اكتشاؼ 0442عاـ ( Needham Richard)رتشارد 
 تجارية بريطانية أخرى استطاعت أرسمت بعثة 0447وفي عاـ  ،ىذه البعثة قد فشمت

عندما  ،(1)والزعماء عمى طوؿ شواطئ المحيط األطمسي ،عقد معاىدات مع المموؾ
(Mungo Park)وصميا المغامر االسكتمندي مونجو بارؾ 

إذ أدت التقارير التي ، (2)
أىمية تمؾ المناطؽ حكومات البريطانية المتعاقبة نحو رفعيا دورًا في توجيو أنظار ال

 (.3)رورة االستيالء عميياوض

لتحقيؽ أىدافيا في الوصوؿ إلى  ،بريطانيا مسألة تحريـ تجارة الرقيؽ استغمت      
احتكارا يكاد  0601ومف ثـ السيطرة عمى البحار، وفرضت بريطانيا عاـ  ،نيجيريا

                                                           

؛ 31؛ ازىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص 03احمد صوار، المصدر السابؽ، ص ((0
 .74، ص 0886، الرياض، 0ط، انتشار االسالم في افريقيامحمد عمي اليمشري واخروف، 

 (2) Ousmane Kane, Muslim Modernity in Postcolonial Nigeria, Vol1, 

Boston, 2003, p.32 .                                                                         
تتبع مجرى ب قاـ مونجو بارؾ: جراح اسكتمندي ورائد مكتشؼ لبعض مناطؽ غرب أفريقيا (2)

 قاـ مع اثنيف مف زمالئو برحالت امتدت مف نير غامبيا إلى نير 0685وفي عاـ نير النيجر، 
قاـ ببعثة أخرى لمكشؼ فيما إذا كاف نير النيجر  0714النيجر ثـ عاد إلى غامبيا، وفي عاـ 

النيجر. قبؿ وصولو إلى نير  فارقةانو قتؿ عمى يد األ إال ال، أـينبع مف منطقة  خميج غينيا 
 ،الرياض 1،ط ، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرشوقي الجمؿ وعبداهلل عبد الرازؽ ينظر:

                                                                             18،ص  1111،
قميمية احمد نجـ الديف فميجة، ((3  .48اإلسكندرية، د.ت، ص  ،أفريقيا دراسة عامة وا 
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أعمنت  0716، وفي عاـ (0)يكوف تاما عمى تجارة الرقيؽ في ساحؿ غرب أفريقيا
شف األسطوؿ  0725وفي عاـ تماشيًا مع مصالحيا، بريطانيا إلغاء تجارة الرقيؽ 

وبذلؾ ثبتت بريطانيا  ،البريطاني حممة ضد سفينة إسبانية كانت محممة بالرقيؽ
بريطانيا رسميا عمى استولت  0740، وفي عاـ (1)وجودىا في نيجيريا أكثر مف قبؿ 

 عة لحكـ التاج البريطانيوس مستعمرة بريطانية خاضغأصبحت ال ثـوس، غميناء ال

 .(2)0750عاـ 

 ،مى الشركات التجاريةعوسيطرتيا  ،جؿ زيادة نفوذىاأاتجيت بريطانيا مف      
 ،والشركة الشرقية في الشرؽ ،فظيرت إلى الوجود الشركة األفريقية في الشماؿ

ثر إلمتجارة في الشماؿ الشرقي، وعمى وشركة بورينو  ،والشركة الغربية في الغرب
ىي ه الشركات األربع في شركة واحدة اندمجت ىذ ،والفرنسية ،المنافسة األلمانية

(George kolda)برئاسة جورج كولدي ( 4)0768 الشركة األفريقية المتحدة عاـ 
(5).  

                                                           

، مديرية مطابع الجامعة، تاريخ حركات التحرر في العالم الثالثعبد الرزاؽ مطمؾ الفيد،  ((0
 .218، ص 0874الموصؿ، 

-2995استعمار أفريقيا وتقسيم القارة األفريقية في مؤتمر برلين صالح،  محمد محمد ((1
 ؛007ص ، 0876 بغداد،، 20ع  ، مجمة المؤرخ العربي،بين الدول الكبرى األوربية 2996

 .33-32أزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص ص 
نيجيريا  3114-2:79السياسة الخارجية العراقية تجاه أفريقيا أياد عبد الكريـ مجيد ، ((2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعةأنموذجا
معركة التبشير واإلسالم حركات التبشير  شمبي،؛ عبد الجميؿ 015، ص 1113المستنصرية، 

 .051ص  ،0878القاىرة،  ،0، طواإلسالم في آسيا وأفريقيا وأوربا
القسـ الثاني، ترجمة يوسؼ شمب الشاـ،  ،تاريخ أفريقيا السوداء زيربو، -كي -جوزيؼ ((4

 ==.78-77؛ محمود متولي ، المصدر السابؽ، ص ص 606،ص 0883دمشؽ،
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عقد  ،وبريطانيا ،وألمانيا ،ثر اشتداد المنافسة االستعمارية بيف فرنساإوعمى      
قد وضع بموجب ىذا المؤتمر و  ،لتقسيـ القارة األفريقية 0774-0773مؤتمر برليف  

األوؿ: إف كؿ دولة متحضرة تحتؿ نقطة مف الساحؿ يكوف ليا  ،افأساسي مبدآف
أو األراضي الداخمية المتصمة بيا، وأكد المبدأ  ،الحؽ في احتالؿ ظيير ىذه النقطة

جؿ سرياف أومف  ،الثاني عمى إف االحتالؿ الفعمي وحده ىو الذي يبرر ىذا الحؽ
يجب إبالغ كؿ عممية استيالء عمى األراضي الواقعة عمى السواحؿ  ،ىذا الحؽ
حبة وعمى الدوؿ صا ،وبدوف تأخير إلى الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية ،األفريقية
نيا تحتميا. وبذلؾ أة كافية عمى األقاليـ التي تدعي االلتزاـ بإقامة سمط ،السيادة

أصبح لكؿ دولة أوربية تقيـ عمى السواحؿ األفريقية الحؽ في احتالؿ المناطؽ 
(1)الداخمية

أعمنت الحكومة البريطانية تأسيس شركة النيجر  ،0775وفي عاـ  . 
 ة وعقد ، ومنحتيا صالحيات اإلدار (1)المتحدةة الممكية بدال مف الشركة األفريقي

                                                                                                                                                                      

تمقى تعميمو في األكاديمية  0735(:ولد في دوغالس عاـ 0814-0735ج كولدي)ر جو  (4)== 
، 0766العسكرية الممكية ويتش ، سافر إلى أنحاء أفريقيا وكانت أوؿ زيارة لمقارة إلى النيجر عاـ 

عمى المصالح البريطانية في أفريقيا وال سيما في نيجيريا  مف خالؿ الشركة المذكورة.  حافظ
 ,Toyin Falola &Matthew M  .Heaton, A history of Nigeriaينظر: 

Cambridge University Press, 2008,p22.                                                 . 

 .278-277، ص ص 0888، اإلسكندرية، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرجالؿ يحيى،  ((1
The National Archives, Cabinet, Royal Niger Company,                      ( (2 

    Memorandum by the Secretary of State for the Colonies,C.P.37 (37) , 

January 1937.p 37.                                                                
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، (0)وشؤوف التجارة في جميع أقاليـ حوض النيجر ،وفرض الضرائب ،المعاىدات 
ومع  ،وبيف الدوؿ االستعمارية مف جية ،وبسبب المشاكؿ التي حدثت بيف الشركة

قررت الحكومة  ،القبائؿ األفريقية التي وقفت الشركة بوجو نشاطاتيـ مف جية أخرى
فقامت بشراء حقوؽ شركة  ،أف تتولى بنفسيا األمر في نيجيريا 0788البريطانية عاـ 
 .(1)تمؾ ودفعت ليا تعويضا عف جيودىا ،النيجر الممكية

استطاعت بريطانيا مد نفوذىا إلى األراضي الساحمية مف نير النيجر عاـ   
ف منطقة نفوذ الشركة بعد اجنوب  (2)لتجاور بذلؾ محمية انيار الزيت ،0782

وبذلؾ سيطرت  ،ووصمت إلى الشماؿ حتى بنيف ،فرضت نفوذىا عمى ساحؿ النيجر
 (.3)ىذه المنطقة جزاءأ بريطانيا عمى جميع

                                                                                                                                                                      

 ، القاىرة،،0، طافريقيا الحديثبحوث ودراسات وثائقية في تاريخ الياـ محمد عمي ذىني، ( 0)
 .033ص ، 1118

 (2)The National Archives ,Cabinet ,Royal Niger Company , 

Memorandum by the Secretary of State for the Colonies,C.P.37 (37) , 

January 1937.p 37.                                                                    
محمية انيار الزيت: منطقة تمتاز بكثافة السكاف وسميت بيذا االسـ إلنتاجيا زيت النخيؿ  (2)

إلى أف توسعت لتصبح بعد ذلؾ محمية  0782-0774أصبحت محمية بريطانية بيف عامي 
     متاح عمى الرابط التالي:        شبكة المعمومات الدولية)اإلنترنيت(  ساحؿ النيجر. ينظر:

www.marefa.org.                                                                                         
، 0871، القاىرة، 0، ترجمة السيد يوسؼ نصر، طتاريخ غرب أفريقيافيج. جي. دي، ( 3(

 .212ص
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مندوبا ساميا  Fredrick Lugard (0747-0834)(0) فردريؾ لوجارد عيف     
نيجيريا إلى ثالث وحدات ، ومنذ البداية قامت اإلدارة االستعمارية بتقسيـ لنيجيريا

واألقاليـ الوسطى عمى طوؿ نير  ،ومحمية انيار الزيت ،وسغإدارية ىي مستعمرة ال
أقاليـ إدارية ىي مستعمرة  ةثالث أعيد تقسيـ المنطقة عمى 0811عاـ  ، وفي(1)النيجر

والمناطؽ الساحمية، ومحمية نيجيريا الجنوبية التي كانت تسيطر عمييا  ،وسغال
تـ دمج  ،0815وفي عاـ  ،(2)ومحمية نيجيريا الشمالية شركة النيجر الممكية،

ومحمية  ،ىو مستعمرةنيجيريا الجنوبية تحت اسـ واحد  ومحمية ،وسغمستعمرة ال
(Percy Girourd)وتـ تعييف بيرسي جيرورد  ،نيجيريا الجنوبية

مندوبا ساميا  (3)

                                                           

عسكري بريطاني قاد حمالت عديدة في أفريقيا، تولى منصب المفوض  فردريؾ لوجارد: ((0
(، غادر نيجيريا 0816 -0811)  السامي البريطاني في محمية نيجيريا الشمالية خالؿ المدة

حاكما عاما ليا  (، ثـ عاد إلى نيجيريا0801 -0816لتوليو وظيفة في ىونغ كونغ خالؿ المدة) 
لعصبة ئمة لالنتدابات الدولية التابعة عضوا في المجنة الدا( ، أصبح 0808 -0801لممدة ) 

 (. ينظر:0825 -0812ألمـ المتحدة خالؿ المدة) ا
Toyiu Falola  &Ann Genova , Historical Dictionary of 

Nigeria,Historical Dictionary of Africia, No.111, U.S.A, 2009,p.213.  
(2) Abdul- Rahoof  Adeboyo Bello, Nigerian Government and politesse 

, first printed, National open University,2011,pp.3-4.                             

     (3) Adiele E . Afigbo , Background to Nigerian an Federalism: Federal 

           Featres in the Colonid State, Publius :The Journal of          

Federalism,Vol21,No 4 , University Oxford,1991, p. 17.                 

في الكمية العسكرية الممكية، أصبح مندوبا تمقى تعميمو  مونتلايرولد في بيرسي جيرورد:  ((3
البريطانية، لو العديد مف ساميا في نيجيريا ثـ مديرا عاما إلمدادات الذخائر في الحكومة 

المعمومات الدولية )اإلنترنيت(  المؤلفات حوؿ األىمية اإلستراتيجية لمسكؾ الحديدية. ينظر: شبكة
  www.ontarioplaques.com                                          :الرابط التالي عمى
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 (Lewis Harcourd)اقترح لويس ىاركورت ،0801، وفي عاـ (0)خمفا لموجارد
 ،ماؿ نيجيرياسكرتير المستعمرات البريطاني عمى الحكومة البريطانية دمج محمية ش

 ،وسغإذ تـ دمج مستعمرة ال ،0803، وقد تـ ذلؾ عاـ ومحمية جنوب نيجيريا
وس غوأصبحت ال ،ومحمية نيجيريا، والجنوبية باسـ مستعمرة ،والمحميتيف الشمالية

وىنا دخمت نيجيريا نظاـ  ،وأصبح الحاكـ العاـ ىو فردريؾ لوجارد ،عاصمة ليا
رأى لوجارد أف الظروؼ  إذ ،الحكـ غير المباشر الذي طبؽ عمى شماؿ نيجيريا فقط

 .(1)في الجنوب غير مالئمة لتطبيؽ ىذا النظاـ

إذ تـ تقسيـ  ،0828وجنوب حتى عاـ  ،وىكذا بقيت نيجيريا مقسمة إلى شماؿ      
وبذلؾ أصبحت نيجيريا تضـ  ،واإلقميـ الغربي ،محمية الجنوب إلى اإلقميـ الشرقي

وىذا ما  ،واإلقميـ الشرقي ،واإلقميـ الغربي ،ىي اإلقميـ الشماليأقاليـ رئيسة  ةثالث
والتحوالت  ،ونتيجة لمتطورات ،الحرب العالمية الثانيةوضحناه سابقا، وفي نياية أ

والدساتير ، 0835 اإلدارية منحت تمؾ األقاليـ سمطات واسعة طبقا لدستور عاـ 
 . مف القرف الماضي اتيالخمسين عقد التي ظيرت في

والسياسة  ،الحركة الوطنية في نيجيريا كرد فعؿ عمى الوجود البريطاني جاءت      
أو بآخر عمى األوضاع  ،التي أثرت بشكؿا بريطانيا في البالد لتي اتبعتيا
عندما  ،، فقد واجيت بريطانيا مقاومة شديدةواالجتماعية ،والسياسية ،القتصاديةا

و  ،قنصال بريطانيا في خميج بنيف (John Becroft)قامت بتعييف جوف بيكروفت 

                                                           

، المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع 0، طأفريقيا الحرة بالد األمل والرخاء، إحساف حقي ((0
 .034، ص 0851والنشر، بيروت،

 القاىرة، ،57، مجمة نيضة افريقية، ع صفحات من تاريخ نيجيرياعبد الرحمف صالح،  ((1
مجمة الدراسات الدولية  ،تداول السمطة في نيجيريا؛ خيري عبد الرزاؽ جاسـ، 30، ص 0852

 .45،ص 1114، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 15،ع
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 وس كوسوكوغالإذ قاـو ممؾ  ،بيافرا
(Kosoko)

إال أف بريطانيا  ،ىذا األمر (0) 
، في الوقت االموالي لي (Akitoye)وجعمت بدال عنو اكيتوي  ،تمكنت مف إزاحتو

مما أدى إلى  ،وسغوامتنعوا عف تسيير تجارتيـ إلى ال ،الذي رفض فيو السكاف ذلؾ
حتى تـ القضاء عمى ىذه المعارضة مف  ،تكديس التجارة البريطانية في المنطقة

 . (1)خالؿ إغراء بعض الزعماء

لمواجية التدخؿ  حمفاً  وداىومي، (2)بورتونوفو اعقد زعيم ،وفي جنوب نيجيريا   
 ،، ومف جانب آخروكاف ىذا الحمؼ في حقيقتو تجارياومف يتعاوف معو،  ،األجنبي

 فقد قضى البريطانيوف عمى بعض القادة المحمييف الذيف عارضوا االحتالؿ منيـ

                                                           

في صراع مع اكيتوي  حتى اصبح ممكا   0730كوسوكو: وىو ممؾ الجوس، دخؿ عاـ  ((1
عندما تدخمت بريطانيا الزاحتو ونصبت بدال عنو  0740حتى عاـ 0734وس عاـ غعمى ال

 .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:0751وس عاـ غالى ال اكيتوي حيث تـ نفي كوسوكو ثـ عاد

Toyiu Falola  &Ann Genova, Op.Cit.p.200.                                                       

 .101، ص 0855، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، ستعمار أفريقياأزاىر رياض،  ((1
بنيف يتـ فييا معظـ انشطة الحكومة وىي مف اكبر مدف بورتونوفو: وىي عاصمة جميورية ( (2

موسوعة المدن أمنة ابو حجر،  ينظر: .الجميورية ومينائيا ومركزىا التجاري الرئيسي
   :الرابط التالينترنيت( عمى إل، شبكة المعمومات الدولية ) ااالسالمية

www.toratheyat.com.                                                                               
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عارض و  ، Opopoبالد االبوبو الذي حكـ  Jaja (0710-0780)(1)الجاجا
(2)االتفاقيات التجارية التي عقدتيا بريطانيا مع الحكاـ المحمييف في البالد

 
.  

وحدث صداـ مع  ،ظيرت المقاومة ضد نشاط شركة النيجر الممكية ،وفي الشماؿ   
مما اضطر  ،وظفي الشركةوم ،وحروب بيف قبائؿ الفوالني ،وسوكوتو ،إمارة كانو
ودخمت في نزاعات  ،الى تشكيؿ قوة عسكرية في الشماؿ برئاسة لوجارد يفالبريطاني

 ،ميا لنفوذ الشركةضو  ،حتى إنيـ حاولوا إخضاع اإلمارات اإلسالمية ،مع السكاف
 .(3)0786وذلؾ عاـ 

ضد اإلجراءات  واعتراضات عديدة ،احتجاجات تظير  ،ذلؾ فضال عف      
 اً ، إذ أصدرت اإلدارة البريطانية عدد سيما ما يتعمؽ بإصدار القوانيفوال ،البريطانية

صدر قانوف  0784، ففي عاـ سمبي عمى السكاف ي كاف ليا تأثيرىاالتمف القوانيف 
عتراض السكاف ونتيجة ال ،والمنازؿ في الجوس ،فرض الضرائب عمى األراضي

صدر قانوف لتنظيـ انتقاؿ األراضي إلى  ،0786، وفي عاـ هؤ فقد تـ إلغا ،عميو
، ثـ فرضت بريطانيا ما يعرؼ ما أثار حفيظة السكاف النيجيرييفم ،المستعمريف

                                                           

(: ولد في جنوب شرؽ نيجيريا، وىو تاجر ال سيما في تجارة زيت 0780-0710الجاجا ) ((1
النخيؿ، ولشيرتو ونجاحو أصبح ممكا ، ونتيجة لمعارضتو لمبريطانييف فقد القي القبض عميو عاـ 

إال انو توفي أثناء  0780نفي إلى جزر اليند الغربية ثـ سمح لو بالعودة عاـ حيث  0776
    Toyin  Falola &Matthew M  .Heaton, Op .Cit , p.p:23-24 عودتو. ينظر:

، ترجمة شوقي جالؿ، الكويت، د.ت إفريقيا في عصر التحول االجتماعيب.س .لويد ،  ((2
                                                                        .116،ص 
، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة، إفريقيا في التاريخ المعاصررأفت غنيمي الشيخ، ( (2

  .130، ص 0871
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مما  ،ة التاج البريطانيبضريبة الكوخ  التي نصت عمى استئجار األرض مف حكوم
 .(1)أدى إلى ىياج شديد ال سيما في المناطؽ الشرقية مف نيجيريا

نيا كانت ردود افعاؿ ضد أوالمعارضة  ،ىذه االحتجاجات يالحظ عمىمما و      
جراءات البريطانية ، ولـ تتحوؿ الى معارضة وطنية حتى العقد االوؿ مف القرف اإل

بنزع  البريطانيةقامت اإلدارة  ،0817وبداية عاـ  ،0816عاـ في أواخر العشريف، ف
دوائر وبعض ال، إلقامة مساكف لموظفييا ،وسغممكية بعض األراضي في ال

إلى تشكيؿ تنظيـ التي أدت دى إلى ظيور موجة مف االحتجاجات أف ،الحكومية
(( بتنظيـ اتحاد الشعب لمدفاع عف حقوؽ األىالي ))الذي عرؼ  0817سياسي عاـ 

فرضت اإلدارة  ،، وفي الوقت نفسوجراءات البريطانية السابقة الذكرواإل ،القوانيفضد 
ع لممياه الصالحة البريطانية ما يعرؼ بضرائب المياه الثقيمة اليدؼ منيا إقامة مستود

صدر قانوف في اإلقميـ الجنوبي الذي نص ، 0805اـ وفي ع، وسغلمشرب في ال
وال يحؽ ألحد االنتفاع  ،إشراؼ الحاكـعمى جعؿ جميع األراضي الوطنية تحت 

نما شممت العماؿ  ،دوف موافقتو، ولـ تقتصر االحتجاجات عمى ذلؾ أو أخذه ،منيا وا 
أثقمت و  جـ نتيجة لمضرائب التي فرضت داخؿ المنا 0807عاـ  بانتفاضةالذيف قاموا 

 . (1)كاىميـ

 ،نمو تأثير كبير عمىف اإلجراءات التي اتخذتيا بريطانيا كاف ليا أ وىكذا يظير    
 ،ال سيما بعد انتياء الحرب العالمية األولىوتطور الحركة الوطنية في البالد ،

 wadroولسفألربعة عشر لمرئيس األمريكي ودرو وظيور المبادئ ا

                                                           

 .207عبد الرزاؽ مطمؾ الفيد، المصدر السابؽ، ص ( (0
 ،3، مجمة السياسة الدولية، ع االستقالل واالنقالب نيجيريا بيناحمد عمي إسماعيؿ،  ((1

 .007، ص0856القاىرة، 
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Wilson(0745-0813) (0)،  ومنيا حؽ تقرير المصير لألقاليـ التي تحت
ثر عمى تطور الحركة الوطنية في أفريقيا عامة، وفي أمما كاف لو  ،االستعمار
، ال سيما عند األفارقة الذيف كانوا يتمقوف تعميميـ في خاص عمى نحونيجيريا 
 0808-0807وتجسد نشاطيـ في عقد مؤتمر لموحدة األفريقية في باريس  ،الخارج

 ،والزنجي األمريكي ديبوا(Place Degenبرئاسة السنغالي باليس ديجف)
(Dubois،)  المضطيدة في أنحاء  مر إلى توحيد كفاح الشعوب السوددعا المؤتفقد

،  0816وفي نيويورؾ عاـ0812عاـ ثـ عقدت مؤتمرات أخرى في لشبونة  العالـ،
 .(1)وكاف ليذه الحركة صداىا لدى شباب نيجيريا

 Marcusجارفي)أفريقيا قاـ بيا ماركوس  حدود وظيرت حركة أخرى خارج

Garvey)
 التي استيدفت مؤسس منظمة التقدـ العالمية لمزنوج في جامايكا ،(2)

                                                           

في مدينة صغيرة بوالية فرجينيا، تمقى تربية دينية ، 0745ودرو ولسف: ولد عاـ  توماس ((0
تأثر بالحرب األىمية األمريكية ونتائجيا، درس القانوف ثـ التاريخ والعموـ السياسية، أصبح 

أصبح حاكما لوالية نيوجرسي، ثـ رئيسا  0801لجامعة برنستوف، وفي عاـ  أكاديميا ثـ رئيسا
متتاليتيف، وبعد انتياء الحرب العالمية األولى عاـ  لدورتيف لمواليات المتحدة األمريكية حكـ

أعمف عف مبادئو األربعة عشر مف بينيا حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وحرية المالحة  0807
الحرب العالمية األولى األسمحة وغيرىا. ينظر: روبيف متشالو شروود،  والتجارة وتخفيض كميات

، ترجمة احمد السورميري ، دار الثقافة والنشر الكردية، بغداد، وسياسة حق تقرير المصير
 .02-01، ص ص 1117

 .67، دار المعارؼ بمصر، د.ت، ص نيجيريا عمالق إفريقيا التائو( سامي منصور، (1
ولد في خميج سانت اف في جامايكا، كانت مالمحو زنجية أصمية فيو  جارفي:ماركوس  ((2

اسود قاتـ الموف عريض الوجو، لـ تتح لو فرصة التعميـ ألفكاره العنصرية المتشددة، وعندما ذىب 
في أفريقيا فقط  سإلى لندف لمدراسة قابؿ األفارقة واطمع عمى ظروفيـ القاسية التي يعيشونيا لي

نما في العالـ ا  ==جمع، ثـ عاد إلى جامايكا ونجح في تأسيس الرابطة العالمية لتقدـ الزنوج،وا 
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 ،التأييد في جامايكا إال أف منظمتو لـ تمؽ ،توحيد جميع زنوج العالـ في دولة واحدة
لمنظمتو في  افتتاح فرع في 0811فخرج سائحا في العالـ حتى نجح في عاـ 

 Nnamdiمنيـ نامدي ازيكوي ،فانضـ  إلييا عدد مف الزعماء النيجيرييف ،الجوس

Azykoya(0813-0885)(0)تـ عقد المؤتمر الوطني لغرب  ،، وفي العاـ نفسو
وساحؿ  ،افئات مثقفة مف نيجيري بريطانية في أكرا عاصمة غانا حضرتوأفريقيا ال
، وقدـ المؤتمر مطالبو إلى وزير المستعمرات البريطاني وغامبيا ،وسيراليوف ،الذىب

 :تيةاالمور اآل المطالب وتضمنت، آنذاؾ (Lord Milner)المورد ممنر

مجمس تشريعي لكؿ إقميـ عمى أف يكوف نصؼ أعضائو عمى األقؿ  إنشاء -0
 مف األفريقييف المنتخبيف.

 والتنفيذية. ،التشريعيةالفصؿ بيف السمطتيف  -1
قالتيـ إلى الشعب ،إعادة حؽ تعييف الرؤساء -2 وىو الحؽ الذي سحب منيـ  ،وا 

 عمى نظاـ الحكـ غير المباشر. بناءً 

                                                                                                                                                                      

 فريقيا لألفريقييف. ينظر: طو عميتو أفريقية وجعؿ شعار منظمعصبة الجماعة األ كما أسس==
)  المعمومات الدولية شبكة ، مقاؿ منشور عمى، قراءة تحميمية في فكر ماركوس جارفياحمد

                                               : التالي عمى الرابطنترنيت( إلا

www. Scribd. Com .                                                                              
نامدي ازيكوي: ولد في شماؿ نيجيريا مف قبيمة االيبو تعمـ في مدارس اإلرساليات المسيحية  ((0

وس وكاالبار، سافر إلى عدد مف الدوؿ منيا الواليات المتحدة األمريكية غفي اوينتشا وال
لينظـ إلى حركة الشباب النيجيري ، انتخب أمينًا  0826وبريطانيا وغيرىا، عاد إلى نيجيريا عمـ 

ماكولي،  بعد وفاة 0835عاما لحزب المجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف ثـ رئيسا لمحزب عاـ 
 األوؿـ لنيجيريا بعد االستقالؿ وأوؿ رئيس جميورية حتى االنقالب العسكري وىو أوؿ حاكـ عا

 . ينظر: 0855عاـ 
Toyiu Falola &Ann Genova , Op. Cit. pp.48-49 .                               
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وعمى الرغـ مف فشؿ ىذا  ،ف وزير المستعمرات البريطاني رفض تمؾ المطالبإإال 
لغاء التفرقة  ،نو نجح في إبراز فكرة الوحدة األفريقيةأإال  ،المؤتمر في تحقيؽ أىدافو وا 

 . (0)العنصرية مف الوظائؼ المدنية

عاـ (( اتحاد التقدـ األفريقي ))ىما  في لندف يفمنظمت يوفوشكؿ الطمبة النيجير      
ثـ إلى  ،مي سافر إلى نيجيريامف قبؿ شاب مف أصوؿ مصرية اسمو محمد ع 0807
 ،واالتصاؿ بالييئات ،ارقة، وتمكف االتحاد مف تنسيؽ التعاوف بيف الطمبة األفلندف

في ذلؾ والمنظمات السياسية التي كاف ليا دور في النشاط السياسي في بريطانيا 
ثـ اندمجت  ((جمعية الشعوب األفريقية في الخارج))الوقت، أما المنظمة األخرى فيي 

اتحاد الشعوب  ))وأطمؽ عمى المنظمة الجديدة اسـ  ،0808المنظمتاف عاـ 
 ،والبريطانييف في الحقوؽ ،لنشر الدعوة لممساواة بيف األفارقة ،((األفريقية
 .  (1)والواجبات

وبدأت  ،بيف الحربيف العالميتيف الحركة الوطنية النيجيرية في مدة ما تطورت    
 :ومنيا ،والظيور العمني ،بالنشاطاألحزاب السياسية 

 

 

 

 
                                                           

افريقيا في ، تاريخ افريقيا العامالمجنة العممية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العاـ)اليونسكو(،  ((0
المطبعة  أدو بواىف،.، المجمد السابع، اشراؼ أ:2:4 -2991ظل السيطرة االستعمارية 

 .038ازىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص؛ 531، ص0881الكاثوليكية، بيروت،
 .71سامي منصور، المصدر السابؽ، ص  ((1
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 النيجيري الوطني الديمقراطي الحزب -أ

                                    (National Democratic Party of Nigeria )  

في  0812عاـ  تأسس، (NNDP)ويرمز لو بالرمز ،وىو أوؿ حزب سياسي نيجيري
الذي Herbert Makuill 0753-0835) (0 ) (وس مف قبؿ ىربرت ماكوليغال

الوطنية النيجيرية، وضـ الحزب المثقفيف النيجيرييف الذيف شكموا قوة  يببأعرؼ 
، مف أىـ القوى السياسية في الجوس مما جعمو ،ضغط عمى الحكومة المحمية آنذاؾ

 ،، أما منياجو(1)وىي صحيفة الجوس اليـو ،الحزب صحيفة ناطقة بمسانو صدرأو 
 :تيةاالمور اآل فقد أكد عمى

 مشاركة أعضاء الحزب في انتخابات المجمس التشريعي. -0
 الدعوة إلى إنشاء جياز لمحكـ المحمي يعمؿ لمحصوؿ عمى الحكـ الذاتي . -1
تجمع بيف مناطؽ وحدة  تأسيسالمؤتمر الوطني لغرب أفريقيا لتبني دعوة  -2

 غرب أفريقيا البريطانية.
نشاء المؤسسات الخاصة. ،الدعوة إلى حرية التجارة -3  وا 

                                                           

وؿ طالب نيجيري حصؿ ىربرت ماكولي: سياسي ورائد الحركة الوطنية النيجيرية، كاف أ ((0
عمى منحة الحكومة البريطانية التي مكنتو مف دراسة اليندسة  المدنية وعمـ المساحة في 

والحكـ  بدا كفاحو ضد التمييز 0788وفي عاـ  0782بريطانيا، عاد إلى نيجيريا عاـ 
وىاب االستعماري، وكاف لو دور في دفع النيجيرييف إلى ممارسة العمؿ السياسي. ينظر: عبد ال

، ص 0881، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 1،ط4ج،موسوعة السياسةالكيالي، 
556. 

 (2) J. Shola Omotola , Nigerian Parties and Political Ideology, Journal 

of Alternative in the Social Sciences, Vol.1,No.3,Nigeria,2009,P.620.  
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 ،0812ت خالؿ األعواـ االنتخابات التي أجري في مف الفوزتمكف الحزب       
، ثـ لمحزب فروع في مدف نيجيرية أخرى لـ يكف ،، ورغـ ذلؾ0822و ،0817و

السيما بعد وفاة ماكولي  ،حدث بيف أعضائوثر الخالؼ الذي إضعؼ الحزب عمى 
 (.0)0835عاـ

  (:The Nigerian Youth Movement )      حركة الشباب النيجيري -ب

في الجوس بزعامة اوبافيمي  0822تأسست عاـ  (NYM)ويرمز ليا بالرمز  
ونامدي  ،مف قبائؿ اليوروبا Obafemi Awolowo(0818-0878)(1)اوالوو

، ومثمت الحركة الفئات المتعممة المنتمية لمطبقة الوسطى في االيبوازيكوي مف قبائؿ 
ورمز ليا  (بورنوحركة شباب )جنوب نيجيريا، وكاف اسـ الحركة في بداية نشأتيا 

(BYM)،  التساع أىدافيا  (،حركة الشباب النيجيري)الى 0822ثـ تغير اسميا عاـ
أعمنت الحركة عف  0827وفي عاـ  ،(2)لشؤوف البالد ونظرتيا الشاممة ،السياسية
 :تيةاآلأىدافيا 

                                                           

1) James Goleman , Nigeria Background to Nationalism ,U.S.A:) 

University of California press,1960, p .p 197-198.                            
في غرب نيجيريا بعد إكماؿ دراستو  0818(: ولد عاـ 0878 -0818اوبافيمي اوالوو) ((1

سافر إلى لندف  0833ثـ عمؿ في التجارة والصحافة، في عاـ  ،وسغفي ال اً ثـ كاتب عمؿ معمماً 
 رئيس لدراسة القانوف وأسس ىناؾ جمعية اجبي اودودوي جمعية يوروبا العشائرية، وىو أوؿ

وفي  إال انو فشؿ فييا فتزعـ المعارضة 0848وزراء لإلقميـ الغربي ، شارؾ في انتخابات عاـ 
اتيـ مع عدد مف أعضاء حزب جماعة العمؿ بتدبير انقالب ضد الحكومة االتحادية  0851عاـ 

 . ينظر: 0855حكـ عميو بالسجف لمدة عشر سنوات اال انو تـ العفو عنو بعد انقالب 

Toyin  Falola &Matthew M .Heaton, Op. Cit  , p.19.                        
(3)Roland Segal, African Profiles, Penguin Africa Library, London, 

1962,p.202.                                                                                              
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 توحيد صفوؼ الشعب النيجيري في إطار عاـ لمقضاء عمى الحواجز القبمية. -0
ف يكوف ليـ صوت في المجمس أـ بالمطالبة بإشراؾ النيجيرييف في حكـ بالدى -1

 وعمى اختالؼ أقاليميـ. ،التشريعي المركزي
لذلؾ طالبت  ،النيجيري تطوركـ غير المباشر غير مالئـ لماعتبار الح -2

 بإلغائو.

ماـ أ 0827وس عاـ غواستطاعت ىذه الحركة تحقيؽ الفوز في انتخابات ال     
رغـ ذلؾ سرعاف ما أثرت النزاعات القبمية عمى  لكف ،الحزب الديمقراطي الوطني

ليؤسس حزب المجمس الوطني  0830إذ انشؽ عنيا ازيكوي عاـ  ،أعضائيا
، وأصبحت ىذه األحزاب (0)وأسس اوالوو حزب جماعة العمؿ ،والكاميروف ،لنيجيريا

ىي المييمنة عمى الساحة السياسية النيجيرية السيما بعد نياية الحرب العالمية 
 .سيتـ عرضو فيما بعدالثانية كما 

ظيرت إلى جانب ىذيف الحزبيف أحزاب أخرى صغيرة بعضيا كاف ليا دور  وقد     
ىذه األحزاب حزب اتحاد شباب  فوم ،ىامشيةخر اآلوالبعض ، محدود
الذي كاف بزعامة  وىو ،(NYUويرمز لو ) ،(Nigerian youth Unionنيجيريا)
ولـ يكف لو فروع أخرى،  ،وسغنشأ في الأو  ،، والمحامي سابا وليامزاوباسا الدكتور

الذي كاف  (Peoples Unionومف األحزاب الصغيرة األخرى حزب اتحاد الشعب)
، والذي افتقر إلى القرارات في المسائؿ (D.C. Randallبرئاسة د.ج. راندؿ)

ىذه األحزاب كاف دورىا ضعيفًا في  فأ. وخالصة القوؿ (1)والسياسية ،الوطنية
خر كاف ىدفو الحصوؿ عمى لبعض اآلوا ،واجياتفبعضيا كاف مجرد  ،نيجيريا

                                                           

 .71سامي منصور ، المصدر السابؽ، ص ((0
، القاىرة ، تطورىا-نشأتيا -أصوليا: الحركة القومية في إفريقياعبد العزيز رفاعي،  ((1

 .102-101ص ص  ،0851
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)) وىذا ما أشار إليو عبد الممؾ عودة بقولو ،مقاعد البمدية المخصصة لألفريقييف

، فمم يكن األول اء الرنانة الالمعة ليذه األحزابنو عمى الرغم من األسمأالواقع 
ولم يكن اتحاد شباب  ،ولم يكن اتحاد الشعب لنيجيريا بأكممو ،أو ديمقراطياً  ،وطنياً 

إنما مثمت ىذه األحزاب  ،نيجيريا اتحادا لشباب كل نيجيريا الواسعة النطاق
يما مو  .(0)((واىتموا بالمقاعد بدال من المبادئ ،وسغاالختالفات في نطاق مدينة ال
والبذرة التي  ،فإنيا أصبحت المنطمؽ لمحركة الوطنية ،يكف مف أمر ىذه األحزاب

 .فيما بعدنمت فييا، وىيأت الشخصيات التي قادت الحركة الوطنية 

 ،ظيرت أحزاب سياسية نتيجة لمتطورات السياسية 0851-0828وخالؿ المدة     
أحزاب  ةظيرت ثالثف، أفرزتيا الحرب العالمية الثانية واالجتماعية التي ،واالقتصادية

 ،وليست نشأة وطنية ،ة إلى جانب أحزاب صغيرة في البالد نشأت  نشأة إقميميةرئيس
 وىذه األحزاب ىي: ،إذ مثؿ كؿ حزب إقميـ معيف

 المجمس الوطني لنيجيريا والكاميرون حزب-أ

(The National Council of Nigeria and Cameroon)               

 0833ة الثالث في نيجيريا تأسس في آب عاـ وىو مف أقدـ األحزاب الرئيس       
ثـ أصبح  ،0835مف قبؿ ىربرت ماكولي الذي استمر برئاستو حتى وفاتو عاـ 

 ويعد( N.C.N.C)العاـ لمحزب رئيسا لو، ويرمز لمحزب بالرمز األميفنامدي ازيكوي 
والمجمس الوطني لغرب أفريقيا  ،وحركة جارفي ،لمحزب الديمقراطي الوطني اً امتداد

                                                           

،                                0858،  مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة ،السياسة والحكم في أفريقياعبد الممؾ عودة،  ((0
 .175ص 
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 ،الطالبواتحادات  ،، إذ تشكؿ مف أعضاء حركة الشباب النيجيريالسابقة الذكر
  . (0)في اإلقميـ الشرقي ، ويمثؿ ىذا الحزب قبائؿ االيبووالحزب الديمقراطي الوطني

وأعمف مف خاللو  ،0834في كانوف الثاني عاـ  عقد الحزب مؤتمره التأسيسي   
 :تيةىداؼ اآلالقائـ عمى األ ومنياج

 .أو إقميـ ،جيريا دوف تفرقة لقبيمةوحدة ني-0

ومنافسة األحزاب األخرى لمحصوؿ عمى األغمبية سواء في ، خوض االنتخابات-1
 أو في مجمس النواب. ،التشريعيةالجمعية 

دعا لمحكـ الذاتي  لكنو ،نحو الحكـ الذاتي لنيجيريا اتخاذ الخطوات اإليجابية-2
لإلقميـ الشرقي بعد أف وجد أف دعوتو لتحقيؽ الوحدة النيجيرية لـ تمؽ التأييد لتحويميا 

 إلى عمؿ ايجابي.

 لعماؿ.ا طبقة ال سيما لمسكاف، لمعاشيارفع المستوى -3

ف اليوروبا أواليوروبا، إال  ،حاوؿ الحزب منذ تأسيسو مف توحيد االيبووقد       
وذلؾ لوجود المنافسة بيف زعماء القبائؿ لمسيطرة عمى  ،عارضوا قيادة نامدي ازيكوي

لـ يقتصر وجود الحزب  ،، ومف جانب آخر(1)والمشاريع التجارية ،المراكز اإلدارية
واإلقميـ الشمالي، كما  ،لو فروع في اإلقميـ الغربي بؿ أصبحت ،عمى اإلقميـ الشرقي

ة التشريعية التي أجريت عاـ خالؿ انتخابات الجمعي الفوزنو نجح في تحقيؽ أ
في مجمس الجمعية، وكاف  73مقعدا مف أصؿ  53، إذ حصؿ الحزب عمى 0845

                                                           

(1)Sklar,Ricahrd L., Contradictions in the Nigerian Political System, 

The Journal of Modern African studies,Vol.3, No.2,1965,p. 388-390. 
(2)Smok Chapman Audrey , The NCNC and ethnic in Biafra, The 

Journal of  Modern African Studies, Vol.7,No.1, London,1969,p.23. 
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إذ حصؿ  ،كبر األحزاب المعارضة ىناؾأفعد مف  ،ترتيبو الثاني في اإلقميـ الغربي
 .(0) عمى مقعديف فقط الإولـ يحصؿ في اإلقميـ الشمالي  ،مقعدا 21عمى 

انشقت عف الحزب تنظيمات سياسية وصفت بأنيا متطرفة مف ىذه التنظيمات       
ثر تعرض ازيكوي لمحاولة اغتياؿ عاـ إعمى  0835كة زيؾ التي تأسست عاـ حر 

، لعالـونشرىا في أنحاء ا ،فدعت الشباب النيجيري إلى حمؿ كممات ازيكوي ،0834
فرعا، وقامت ىذه الحركة  181وسرعاف ما أصبح لمحركة فروع حتى بمغ عددىا 

الحركة عاـ  فصدر قرار بإيقاؼ نشاط ،تعمار البريطانيبحمالت عنيفة ضد االس
أعادت تنظيميا ف ما أو منظمة غير قانونية ، لكنيا سرعا ،وعدت حركة ،0841

التي كاف ىدفيا إنشاء جميورية اشتراكية حرة في نيجيريا ،ومف باسـ حركة الحرية 
، وىي امتداد لحركة زيؾ 0837جانب آخر أعمنت الكنيسة الوطنية لنيجيريا عاـ 

 .(1)داة لالستعمارأيا لمبعثات التبشيرية التي كانت ائوالجناح الديني ليا، عد ،أيضاً 

النقساـ وا ،ض حزب المجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف إلى االنشقاؽتعر        
لفقدانيـ مناصبيـ  ،عضائوثر انسحاب بعض أإعمى  0842بيف صفوفو عاـ 

أو أي دور في  ،عدد مف األحزاب التي لـ يكف ليا منياج محدد ت، فظير الوزارية
الحزب  ،ومف ىذه األحزاب ،المدة تمؾالتطورات السياسية التي شيدتيا نيجيريا خالؿ 

والذي لـ يفز بأي مقعد خالؿ االنتخابات  ،0842الوطني المستقؿ الذي تأسس عاـ 
التي أجريت في العاـ نفسو، ثـ تأسس الحزب الديمقراطي لنيجيريا والكاميروف عاـ 

                                                           

 .76سامي منصور، المصدر السابؽ، ص  ((0
(2)Roland Segal ,Op .Cit. pp.36-37.                                                 
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فقد  ،ا النيجر، أما حزب مؤتمر دلت0848والذي لـ يفز بانتخابات عاـ  ،0847
 .(0)طالب بإنشاء والية األنيار في دلتا النيجرو  ،0848تأسس عاـ 

أف حزب المجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف قد تغير اسمو  وتجدر االشارة الى     
بعد إنياء  0851ـ إلى المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف في كانوف الثاني عا

 .(1)قضية الكاميروف

 (:The Action Group )حزب جماعة العمل -ب

كرد فعؿ لنشاط  0840تأسس عاـ  ،في اإلقميـ الغربي وىو الحزب الرئيس
ايجبى اومو ))حزب المجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف وىو امتداد لتنظيـ ثقافي ىو

التي أسسيا اوبافيمي األب االسطوري لميوروبا  (احفاد اودودوا)ي جمعية أ ((اودودوا
، ثـ انتقمت ىذه الجمعية يدرس القانوف ىناؾعندما كاف  0834اوولوو في لندف عاـ 

فضال عف األزمة التي ثارت حوؿ  ،لتعزيز قومية اليوروبا ،0837إلى نيجيريا عاـ 
بينما  ،ىـ مدنياأإذ تعدىا قبائؿ اليوروبا مف  ،وسغمركز العاصمة االتحادية ال

المنفذ  تي ىيوال ،اإلقميـ الشمالي كاف يخشى مف بقائيا تابعة لحكومة االقميـ الغربي
عقد اجتماع حضرتو قبائؿ اإلقميـ الغربي تمخض  ،ثر ذلؾإالوحيد إلى البحر، وعمى 

 .(2)0840عنو تأسيس حزب جماعة العمؿ عاـ 

 :تيةاالمور اآل أما منياج الحزب فقد أكد عمى  

                                                           

(1)Post, K.W.J, The Nigerian Federal Election of 1959, London: 

Oxford University press,1963,pp.90-96.                                               
 سيرد ذكر ىذه القضية في الفصؿ الثاني مف األطروحة. ((1

(3)Jardan .S. Robert, Government & Power in West Africa, London, 

1969, p.150.                                                                                              
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كما طالب  والحياة األكثر رخاءً  ،لمحزب يتمثؿ في الحرية لمجميع المبدأ الرئيس-0
 والمرض. ،والجيؿ ،والتخمص مف الفقر ،بتحقيؽ االستقالؿ عف بريطانيا

 ،وتنمية الروح الوطنية عمى حساب القبمية ،العمؿ عمى رفع مستوى المعيشة-1
 واإلقميمية.

 فريقية.أ والحكومية ،والعسكرية ،جعؿ الوظائؼ المدنية-2

حيث إف زعامتو كانت ى مف اختمؼ حزب جماعة العمؿ عف األحزاب األخر     
 اً مركز  وصفياوس في منياجو بغذكر البعد أو  ،الصراع عمى المناصب اجماعية تجنب

فضال عف تشجيع الحزب عمى قياـ منظمات مناطقية لضماف  لممشكالت والمؤامرات،
 .(0)وخضوعيا لحزب جماعة العمؿ ،والء األقميات القبمية الموجودة في اإلقميـ الغربي

 ،مف بتعدد القوميات في نيجيرياآإذ انو  ،فكار اوالوو أىمية خاصةأللقد كاف       
، ونظـ الحكـ القديمة ،والتاريخ ،افةوالثق ،في إطار الحضارة تبرز ميات ف ىذه القو أل

دارة شؤونيا  ،رأى ضرورة االعتراؼ بحؽ ىذه الشعوب في حكـ نفسيا بنفسيا لذلؾ وا 
 .(1)فيةوسماتيا الثقا ،جؿ الحفاظ عمى تراثياأمف 

 :(Congress Party People of the North)حزب مؤتمر شعب الشمال-ج

ويرمز لو بالرمز  ،0840في اإلقميـ الشمالي تأسس عاـ  وىو الحزب الرئيس       
(NPC)، ومف  ،وىو امتداد لمنظمة ثقافية ضمت أبناء الشماؿ مف اليوسا فوالني
-Abo Baker Tafawa Balewa(0801برز مؤسسيو أبو بكر تفاوا باليوأ

                                                           

(1) John p. Mackintosh, Nigerian Government and politics , London, 

1966,p.425.                                                                                               
 .213( عبد الرزاؽ مطمؾ الفيد، المصدر السابؽ، ص 1)
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، وكاف تأسيس الحزب كرد فعؿ لتحوؿ بعض الجمعيات الثقافية في (0)(0855
وأصبح رئيس  ،أدى إلى خروج عدد مف أعضائو مما ،الجنوب إلى أحزاب سياسية

ونائبو أبو بكر تفاوا، وأكد  Ahmed Bello(0818-0855)(1)حمد بمموأالحزب 
 :تيةمور اآلاأل الحزب مف خالؿ منياجو عمى

 عدـ تغيير حدود اإلقميـ الشمالي لحساب األقاليـ األخرى.-0

 والرؤساء مع العمؿ عمى تطويره. ،االحتفاظ بالنظاـ التقميدي لألمراء-1

 األخذ بالنظـ الديمقراطية في الحكـ عف طريؽ التوسع بنظاـ التمثيؿ االنتخابي.-2

ف أل ،المركزي االتحادي% مف مقاعد مجمس النواب 41منح اإلقميـ الشمالي -3
 أغمبية سكاف نيجيريا في ىذا اإلقميـ.

والثقافية  ،نشر التعميـ الحديث في اإلقميـ الشمالي مع االحتفاظ بالتقاليد الفكرية-4
 الموروثة.

                                                           

ونيجيريا المستقمة  0851-0840أبو بكر تفاوا باليو: أوؿ رئيس وزراء التحاد نيجيريا ( (0
العاـ ، تزعـ حزب مؤتمر شعب الشماؿ وىو مف شماؿ حتى اغتيالو في ذلؾ  0851-0855

مف قبؿ بريطانيا وكاف ذو شخصية محافظة وبارزة داخؿ  (Sirنيجيريا حصؿ عمى لقب السير)
المؤسسة العربية   ،0،جموسوعة السياسةالكومنولث البريطاني. ينظر: عبد الوىاب الكيالي، 

 ؛ 12لمدراسات والنشر، بيروت، د.ت، ص 
Toyiu Falola &Ann Genova ,Op  . Cit .p.53.                                         

احمد بممو: ولد في بمدة رباح قرب سوكوتو ودرس في مدارسيا ، قاـ بتدريس المغة االنكميزية  ((1
إذ  أصبح رئيس بمدة رباح ولمدة أربع سنوات وبذلؾ كرس نفسو  0823والرياضيات حتى عاـ 

، استمر في عممو السياسي 0843لمعمؿ السياسي، وىو أوؿ رئيس وزراء لإلقميـ الشمالي عاـ 
 :إذ تـ اغتيالو خالؿ االنقالب العسكري األوؿ . ينظر 0855حتى عاـ 

Toyiu Falola &Ann Genova ,Op  . Cit. p.59.                                        
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 .  ( 0)يا ضمف الكومنولث البريطانيئاـ الحكـ الذاتي لنيجيريا مع بقاتطبيؽ نظ-5

ذ إ ،0843الفوز في االنتخابات االتحادية عاـ استطاع الحزب مف تحقيؽ      
مقعدا، وخالؿ انتخابات مجمس النواب المركزي التي  81مقعدا مف  71حصؿ عمى 
 .(1) مقعدا 020مف أصؿ  مقعداً  015حصؿ الحزب عمى  0845أجريت عاـ 

ظيرت  ،إلى جانب حزب مؤتمر شعب الشماؿ الذي سيطر عمى اإلقميـ الشمالي    
ومف ىذه األحزاب حزب  ،جداً  اً لكف دورىا السياسي كاف محدود ،أحزاب أخرى

بزعامة  المعمـ امينو  0841االتحاد التقدمي لمعناصر الشمالية الذي تأسس عاـ 
 مع الحزب الوطني لنيجيريا0845في عاـ  تحالؼو  ،(Amino Kano)كانو 

 سمو ليصبح االتحاد التقدمي لمعناصراتغير  0852والكاميروف، وفي عاـ 
كانت ىناؾ  فأبعد 0844فقد تأسس عاـ  ،أما مؤتمر المنطقة الوسطى .النيجيرية

 "أطمؽ عمييا اسـ  0841عاـ  الوسطى في نيجيريا، تأسستمنظمة بالمنطقة 
حزب  "وأخرى تأسست بعدىا بثالث سنوات تسمى ،  " عصبة المنطقة الوسطى
عاف ما ولكنيما سر  ،وقد اندمجا معا في منظمة واحدة،  "شعب المنطقة الوسطى

بينما ظؿ األخر منفردا  ،حدىما مع حزب مؤتمر الشماؿأانفصال مرة أخرى ، واتحد 
في مؤتمر المنطقة الوسطى .وطالب ىذا التنظيـ بإنشاء إقميـ منفصؿ لممنطقة 
الوسطى ، ولذلؾ كاف مف معارضي مؤتمر شعب الشماؿ، كما ظير مؤتمر شباب 

نادى نو أإال  ،ومنذ بدايتو لـ يكف حزبا سياسيا ،0851نيجيريا الذي تأسس عاـ 

                                                           

(1) Dudley ,Billy, An andpolitics, Introduction to Nigeria government, 

 politics, London, 1982, p.47.                                                     

 .83سامي منصور، المصدر السابؽ، ص  ((1
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والدعوة لخمؽ نيجيريا المتحدة بدال مف االتحاد  ،وسياسة الحياد ،بالوحدة األفريقية
 .(0)الفيدرالي لنيجيريا

 :في نيجيريا التطورات الدستورية :رابعاً 

إذ  ،األفريقية فيما يخص تطورىا السياسيالقارة دوؿ  ختمفت نيجيريا عف بقيةا
مع بداية الدستوري تمثمت المرحمة األولى  مرت بعدد مف المراحؿ عكست التطور

ماية البريطانية عاـ وتحويميا إلى مستعمرة تحت الح ،وسغاالحتالؿ البريطاني لال
عرؼ بقوانيف الحماية التي استمرت نيجيريا تسير بموجبيا حتى إذ صدر ما  ،0750
ومستعمرة الجوس تحت رئاسة  ،لجنوبوا ،عندما تـ دمج الشماؿ ،0803عاـ 
والذي  ،(1)0803 عاـ عرؼ بدستورو ما ، أ((قانوف لوجارد))الذي عرؼ ب لوجارد

قر ىذا الدستور أ، إذ (2)وسغفي مستعمرة ال سائدة يعد امتداد لمقوانيف التي كانت
مجمس استشاري عرؼ و  ،مجالس تشريعية ةوتشكيؿ ثالث ،دمج الشماؿ مع الجنوب

وأعضاء  ،عضوا توزعوا بيف الحاكـ 25الذي تكوف مف  ،المجمس النيجيريسـ اب
ف الذيف مثموا و ف المركزيو عضوا وىـ األعضاء الرسمي 12ددىـ وع ،السمطة التنفيذية

 ،اء مف النيجيرييفأعض 5فعددىـ  ،الخدمة اإلدارية، أما األعضاء غير الرسمييف
                                                           

؛ ازىار محمد عيالف، المصدر 85-84سامي منصور، المصدر السابؽ ، ص ص  ((0
 .085-084السابؽ، ص ص 

والبعض اآلخر أطمؽ عميو قانوف لوجارد نسبة إلى  0803( أطمؽ البعض عميو دستور (1
؛ حسيف 85الحاكـ العاـ لوجارد الذي أصدره .ينظر: أزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ،ص

، 65، ع  ، مجمة األستاذ2:71-2:56التطور الدستوري في نيجيريا جبار شكر ألبياتي ، 
 . 706، ص1117امعة بغداد، كمية التربية ابف رشد ، ج

وس وىو مجمس استشاري في حقيقتو تالؼ غتـ إنشاء مجمس تشريعي في ال 0751في عاـ  ((2
مف األوربييف فقط، وكاف الحكاـ المحمييف منصاعيف لرأي ىذا المجمس في معظـ شؤوف البالد. 

 .83ينظر: إزىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص 
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 ، فضال عفوكانت سمطتيـ استشارية ،غير رسمي تـ ترشيحيـ مف الحاكـ بشكؿو 
نيجيريا دوف أف يكوف لو نصيب مف  تشريعي لكؿ فقد تـ تشكيؿ مجمس ،ذلؾ

 .(0)إذ تركزت السمطة بيد الحاكـ العاـ البريطاني ،التشريع

ووجود  ،وما ترتب عميو مف إنشاء مجالس تشريعية ،أف ىذا الدستور يالحظ
 إذ كاف الحكـ الفعمي ىو بيد ،إال أف وجودىا كاف اسميا ،أعضاء نيجيرييف فييا
لتحقيؽ المصالح البريطانية بأي شكؿ مف األشكاؿ، لذلؾ فقد  ،الحاكـ العاـ البريطاني

بعادىا عف  ا  و  ،لتيميش دورىا ،والزعامات التقميدية ،واجو معارضة مف قبؿ المثقفيف
وتركزت مطالبيـ بإجراء انتخابات  ،، فطالبوا بتعديؿ ىذا الدستورالمشاركة في الحكـ

ف يكوف لممجمس أ، و عي مف قبؿ الشعب بدال مف تعيينيـألعضاء المجمس التشري
بعض المظاىر التشريعية بدال مف المجمس التنفيذي الذي كاف برئاسة الحاكـ 

جيريا عمى الحاكـ العاـ اقترح بعض أعضاء مجمس ني ،0808وفي عاـ  .(1)العاـ
إعادة تشكيؿ المجمس ، Hugh Cliford(0755-0830) (2) وغ كميفوردآنذاؾ ى
وجيازا مسؤوال بدال مف أف يضيع  ،صبح إدارة فعالة في إدارة شؤوف البالدحتى أ

                                                           

محمىد متىلي ، المصدر السابق،  ؛85ص  ،المصدر السابؽإزىار محمد عيالف،  ((0

 ؛282ص

Michiel Otto, Sharia Incorporated Acomparative Overview of the 

Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, 

Leiden University Press, 2010,p.561.                                             
 .101، ص ازىار محمد عيالف، المصدر السابؽ ((1
وىو مف العائالت  في لندف ، 0755: ولد في الخامس مف آذار عاـ ىوغ كميفورد ((2

الكاثوليكية في لندف، درس في المدرسة الكاثوليكية، وىو كاتب وروائي وواحد مف عدد قميؿ مف 
 -0808الكاثوليؾ الذيف شغموا مناصب عسكرية، أصبح حاكما عاما لنيجيريا خالؿ المدة 

 واجو عدد مف المشاكؿ في نيجيريا كفرض الضرائب. ينظر: 0814

L.H. Gann& Peter Duignan , African Proconsuls. European     

Governors in Africa . :ػلى الرابط التاليwww. Webafriqa.net.                        
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 أماأن المجمس  ))وكاف نص االقتراح  األعضاء وقتيـ في األعماؿ االستشارية فقط،
، وبعد (0)((نيائيا و يمغىأ ،في حكم المستعمرة جدياً  يعاد إنشاؤه ليكون عامالً  أن

لالستياء  نظراً  ،إعادة النظر فيواضطر بعد عاميف  ،القتراحرفض كميفورد ليذا ا
 ،فقرر إلغاء مجمس نيجيريا ،المثقفةشيدتو البالد السيما بيف العناصر العاـ الذي 

الدساتير في نيجيريا منذ  وضع بدأت مرحمة ،ثر ذلؾإوعمى  ،(1)وتشكيؿ مجمس جديد
 :تيةاآل وىي 0851وحتى العاـ  ،0811عاـ 

 :2:33دستور عام -2

لضماف تمثيؿ  ،كميفورد الحاكـ العاـ لنيجيريا بضرورة إصدار دستور غىو شعر     
 الحادي والعشريف مف صدر الدستور في أف محدود لمنيجيرييف في المجمس التشريعي،

 ،التشريعيةحتفظ الحاكـ العاـ بالسمطات اوبموجبو  ،0811تشريف الثاني عاـ 
الدستور إنشاء مجمس ىذا والتنفيذية كونو ممثال لمحكومة البريطانية، كما تـ بموجب 

عضوا مف غير  08و ،ذو مناصب رسمية 16منيـ  ،عضوا 35تشريعي يتألؼ مف 
واألربعة عف  ،عضوا منيـ عف طريؽ الحاكـ العاـ 04الموظفيف الرسمييف يتـ تعييف 

والرابع خصص لمدينة  ،وسغمقاعد لال ةثالثإذ تـ تخصيص  ،طريؽ االنتخاب
منح الشماؿ أيًا مف المقاعد، فضال عف ولـ ي ،عمى الساحؿ الجنوبي الشرقي كاالبار
والمناطؽ  ،فقد شممت صالحيات المجمس التشريعي شؤوف التشريع في الجوس ،ذلؾ

                                                           

؛ سامي منصور، المصدر السابؽ، 101ازىار محمد عيالف، المصدر السابؽ، ص  ((0
 .44ص
 . Michiel Otto, Op Cit.p.561                      ؛  44ص  المصدر نفسو، ((1
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صالحيات  فقد بقيت مف ضمف ،أما المناطؽ الشمالية ،الجنوبية مف البالد فقط
 .(0)لحاكـ العاـ البريطانيا

 وفولـ يكف فيو ممثم ،لمحاكـ سمطة تنفيذيةفكاف بمثابة  ،أما المجمس التنفيذي      
ومف  ،أعضاء 8و ئوكاف عدد أعضا، ف أو غير رسمييف مف األفارقةو رسمي

، والجدوؿ (1)نفسو والجنوب في الوقت ،صالحياتو مناقشة الشؤوف المالية لمشماؿ
 .0835 -0811جياز الحكـ لممدة  تكويف ( يوضح 0رقـ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1) Oyvbaire Sam .egite , structural change and political processes in  

                                 Nigeria ,The Journal of Modern African Studies, 

,Vol.82    , No.326,p.8.                                                                      

 (2) Ibid ,p. 8 .                                                                                     



  

 

 
43 

  (2جدول )
 جياز الحكم لممدة 

2:33- 2:57(2) 
 المجمس التشريعي  المجمس التنفيذي

 العدد المنصب العدد الجنسية  العدد الجنسية
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 .57سامي منصور، المصدر السابق، ص  ((1
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سيطرة البريطانييف المطمقة عمى المجمس التنفيذي  عالهأالجدوؿ  ظيرأ     
ف بريطانيا أوليذا يمكف القوؿ  ،وعدـ تمثيؿ المناطؽ النيجيرية المختمفة ،االتحادي

 كانت تييمف عمى جياز الحكـ ىيمنة كاممة.

مف   ياوجنوب نيجيريا تعميؽ الخالؼ بيف شماؿ إلى 0811أدى دستور عاـ  
والجنوب  ،خالؿ الصالحيات التي مارسيا الحاكـ العاـ الذي كاف يحكـ الشماؿ

 ، ومف خالؿ(0)ولـ يكف ىناؾ أي أساس قانوني مشترؾ يجمع بينيما ،بشكؿ منفصؿ
يتضح لنا أف ىذا الدستور كاف لو تأثيرات سمبية عمى العممية السياسية في  ،ذلؾ

 ،أي اتصاؿ إداري بيف الشماؿ وال يوجد ،إذ لـ يكف لشماليا مجمس تشريعي ،نيجيريا
أو  ،ثر بشكؿأمما  ،اـ البريطانينتيجة لمحكـ المنفصؿ مف قبؿ الحاكـ الع ،والجنوب

 بآخر عمى األوضاع السياسية في البالد. 

 :2:57دستور عام  -3

مما اتبعتيا  ،انفتاحاً  اتبعت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية سياسة أكثر  
 ،واالقتصادية ،وذلؾ بسبب الظروؼ السياسية ،العالميتيف في مدة ما بيف الحربيف

الوطنية التي شيدتيا نيجيريا، وأثرىا في تطور األوضاع الداخمية في الحركة تطور و 
ثر كبير عمى أر عدد مف الدساتير التي كاف ليا البالد مما دفع بريطانيا بإصدا

 Artherآرثر ريتشارد ،دـثر ذلؾ قإ، وعمى (1)التطورات السياسية الالحقة لمبالد
Richards(0774-0867) (2)  بيرنارد بورديموف خمؼ الحاكـ الذيBernard 

                                                           

(1) Oyovbaire ,Sam . Egite ,Op. Cit,p.8.                                                   

 .707حسيف جبار شكر البياتي، المصدر السابؽ، ص  ((1
ىو آرثر فردريؾ ريتشاردز، أكمؿ تعميمو في كمية كميفتوف، وىو مسؤوؿ  ريتشاردز:آرثر  ((2

 ==، ثـ حاكما لجامايكا0825 -0822بريطاني تدرج في المناصب حيث أصبح حاكما لغامبيا 
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Bourdilon(0772-0837)(0)التي عرفت أو إصالحاتو الدستورية  ،، مقترحاتو
مجمس مقترحات الدستورية في التمت مناقشة تمؾ و  ،(دستور ريتشاردز)باسمو 
وقد أصبحت ىذه  ،0835آب  البريطاني الذي وافؽ عمييا في الثاني مف العمـو

 عاـ وأصبح نافذ المفعوؿ منذ األوؿ مف كانوف الثاني ،لنيجيريا المقترحات دستوراً 
 :تيةمور اآلما جاء بمضموف الدستور األ أبرزؿ ولع .(1)0836

المحدد وفؽ  بعدد االعضاء نفسوإبقاء عدد أعضاء المجمس التشريعي   -0
غير  اعضو  04و ،عضوا رسميا 16منيـ  ،عضوا 35بػ  0811دستور عاـ 

 وواحد عف كاالبار. ،وسغأعضاء يتـ انتخاب ثالثة منيـ عف ال 3و ،رسمي
 ،، ويكوف حؽ االنتخاب لمبالغيفوكاالبار االنتخاب فقط ،ساء الجوسيحؽ لن  -1

 ودافعي الضرائب.
قميـ الغرب ،أقاليـ إدارية ىي إقميـ الشماؿ ةتقسيـ نيجيريا إلى ثالث  -2 قميـ  ،وا  وا 

 مركزي واحد.ف يجمعيـ مجمس تشريعي أو  ،الشرؽ

                                                                                                                                                                      

        . ينظر: شبكة المعمومات الدولية 0837 -0832، ثـ حاكما لنيجيريا 0832 – 0827==
                                               en. Wikipedia. Org الرابط التالي:) االنترنيت( عمى 

نجح بإقناع الشماؿ  0832-0824برنارد بورديموف: حاكـ نيجيريا العاـ خالؿ المدة  ((0
باالنضماـ إلى الجنوب في مجمس تشريعي واحد إذ أوضح لمشمالييف بضرورة عدـ تدخؿ الجنوب 

فيما يتعمؽ  أراءىـفي شؤونيـ عمى أف يكوف في الوقت نفسو ليـ حؽ مماثؿ لمجنوب بإبداء 
فوافؽ الشماؿ  0811لؾ سيكوف وضعيـ أفضؿ مما كاف بموجب دستور عاـ بإدارة البالد وبذ

                                        باالنضماـ مع الجنوب في مجمس تشريعي واحد، ومف ىنا استمد آرثر ريتشاردز دستوره . ينظر: 
Oyovbaire, Sam. Egite, Op.Cit.p.9.                                                         

  ؛182، ص 0851، القاىرة، مشكالت القارة االفريقيةراشد البراوي، ( 1)

Michiel Otto, Op. Cit. p .562.                                                                
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تـ اختيارىـ مف بيف يعضوا  71لكؿ إقميـ مجمس تشريعي مؤلؼ مف   -3
ليمثموا اإلقميـ في  ،ويتـ اختيار مف بيف ىؤالء مرشحيف ،المجالس المحمية

 المجمس التشريعي في الجوس.
وعدـ  ،وعزؿ األعضاء ،منيا تعييف ،منح الدستور الحاكـ صالحيات واسعة  -4

 والمجمس المركزي. ،وقرارات المجالس اإلقميمية ،األخذ باقتراحات
 مشاركة الشماؿ في الحكومة النيجيرية.  -5
 في المجمس التنفيذي بعضويف فقط. يفتمثيؿ النيجيري  -6
ويتألؼ  ،والشرؽ ،والغرب ،مجالس نواب إقميمية في الشماؿ ةثالث إنشاء  -7

أما اإلقميـ  ،ومجمس الجمعية ،مجمس اإلقميـ الشمالي مف مجمس الرؤساء
 .(1نظر جدوؿ رقـ)ي، (0)فيتألؼ مف مجمس الجمعية فقط ،والشرقي ،الغربي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1) Michiel Otto ,Op . Cit  . p .562.                                                          )  
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 (3جدول )
 في نيجيريا السمطة التشريعية

 (2)2:62 -2:57  لممدة
 

 الجنسية

 

 الييئة التشريعية

 الغرب الشرؽ االقميـ الشمالي االتحاد

 مجمس الجمعية مجمس الجمعية مجمس الجمعية مجمس الرؤساء المجمس التشريعي

 افريقيون)غير موظفين(

بريطانيون)موظفون 
 (مناصبيم بحكم
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 ،الجدوؿ زيادة تمثيؿ االفارقة في مجمس االتحاد حصائياتإيالحظ مف     
كثر أفارقة في مجمسي االتحاد صبح عدد األأقاليـ، فقد والمجالس التشريعية في األ

كثر بقميؿ مف البريطانييف أقميمية دد البريطانييف ، وفي المجالس األمف ضعؼ ع
قميـ الشمالي حصؿ عمى وضع ف اإلأيعينوف بحكـ مناصبيـ، كما يالحظ الذيف 

عي، كاف ىناؾ مجمس المجمس التشري فضال عفوتقاليده،  ،خاص بحكـ طبيعتو
لتركز  سعضائو عف بقية المجالأعدد  س التشريعي زادالمجمف أالرؤساء، كما 

 الكثافة السكانية في الشماؿ.

                                                           

 .58سامي منصور، المصدر السابق، ص  ((1
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أو  ،أو التكميمية ،مراجعة تقديرات النفقات السنوية ،كاف مف مياـ ىذه المجالس      
قرارات ىذه المجالس  ولـ يكف الحاكـ ممزما بتنفيذ ،أي مستندات خاصة باألقاليـ

نما كانت  ،المجالس لـ تكف تمتمؾ أي سمطات تشريعيةف ىذه إوبذلؾ فاإلقميمية،  وا 
 .(0)تقـو بالتشاور وتقديـ الرأي فقط

 ،اخرى أحياناً  والسمبية ،احياناً  نتائجو االيجابية 0835لقد كاف لدستور عاـ       
نو أإال  ،والجنوب في مجمس تشريعي واحد ،فعمى الرغـ مف نجاحو في دمج الشماؿ

والتي حرمت  ،البالد مف خالؿ المجالس اإلقميمية التي أنشأىاأدى إلى تعميؽ تجزئة 
، مما أدى إلى ظيور معارضة ضد ىذا أقاليميـ مف سمطة فرض الضرائب في

أو قادتيـ  ،الدستور الذي صدر دوف استطالع الرأي العاـ لممواطنيف النيجيرييف
الوطني تمر مؤ حزب الزاب السياسية التي عارضت الدستور الوطنييف، ومف بيف األح

نيجيريا لمحصوؿ عمى  أنحاءجولة في  بإجراءقاـ قادتو  إذ، نيجيريا والكاميروفل
لالعتراض عمى  ،لندف إلىتفويض مف المواطنيف ولجمع التبرعات المالية لمسفر 

بزعامة  0836عاـ  آبلندف في الثالث عشر مف  إلى، وفعال سافر وفد الدستور
 آرثروقابموا سكرتير الدولة لممستعمرات البريطانية السير  ،وآخروف ،نامدي ازيكوي
 ،تقدـ خالؿ ذلؾ أيلـ يحققوا  نيـأ إال  ،( Arthur Jones Creek )كريؾ جونز

عطاء، بالدىـ إلىبالعودة  آرثرحيث طمب منيـ السير   ،التطبيؽالدستور فرصة  وا 
  .(1)التعديؿ عميو إجراءثـ 

               
                                                           

(1)Munoz .T .Lovis, The Traditional particion in amodren political        

system,The case of western Nigeria, The Journal of  modern  

Africanstudies  ,Vol  18,No.3, 1980, p.450.                                            
 (2)  Nkwachukwu Orji, Power- Sharing the element of Continuity         

in Nigerian Politics, A dissertation Doctor University- Budapest, 

2008, p.62.                                                                                                  
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 -:2:62دستور عام  -4

حاكـ نيجيريا العاـ في السابع  (John Macpherson)جوف ماكفرسوف  أكد    
المجمس التشريعي النيجيري عمى ضرورة تعديؿ دستور  أماـ 0837 آبعشر مف 

العاـ  الرأييتـ استطالع  أفخالؿ السنوات الثالث القادمة عمى  0835عاـ 
 ،ليكوف الدستور متفقا مع توجيات ،بناء اتحاد نيجيريا الفيدرالي أسسالنيجيري حوؿ 

ف يتـ ذلؾ مف خالؿ عقد عدد مف أ، و قادة الحركة الوطنية النيجيرية آراء أو
وعرض مطالبيا عمى المؤتمر العاـ  ،نيجيريا أنحاءالمؤتمرات الشعبية في جميع 

تـ  ،وعند انعقاد المؤتمر العاـ ،0841الذي سيعقد في اباداف في كانوف الثاني عاـ 
 واإلقميـ ،الشمالي اإلقميـ)تقسيـ الثالثي لالتحاد الفيدرالي عمى ال اإلبقاءاؽ عمى االتف

، كما وافؽ 0835الغربي( وفقا لمتقسيـ الذي نص عميو دستور عاـ  واإلقميـ ،الشرقي
 لإلقميـمقعدا  57عضوا خصص  025تكوف ىيأة التشريع المركزي مف ت أفالمؤتمر 
 أربعةف يتـ اختيار أ، و الغربي واإلقميـ ،الشرقي قميـاإلمقعدا لكؿ مف  23و ،الشمالي

ف يتولى أو  ،إقميـفي كؿ  التشريعية مجمس الجمعية إلى بالعودة إقميـوزراء مف كؿ 
الحاكـ العاـ تعييف الوزراء الفيدرالييف بعد التصديؽ عمييـ مف قبؿ مجالس الجمعية 

ف تكوف جميع الخدمات أو  ،مستقمة اتحاديةوس ىي عاصمة غ، كما عدت الباألقاليـ
 .(0)اتحاديةمسؤولية  والموانئ ،السيما السكؾ الحديدية

وقادة  ،مؤتمر اباداف كاف أوؿ مؤتمر شارؾ فيو النيجيريوف أف وجدير باإلشارة    
 نيجيريا.في  الدولة االتحاديةبناء األحزاب السياسية في وضع األسس ل

                                                           

 (1)The National Archive, Cabinet ,Nigerian Constitution 

Memorandum by the Secretary of State for the Colonies, C.P. (50) 

94,3
rd

 May,1950,P.1;Adiele E. Afighbo ,Op. Cit , p.28;                               
إلى  2:46القومية والدول الجديدة في أفريقيا من حوالي عمي أي مزروعي ومايكؿ تايدي، 

 .118، ص 0881، 0، ط0شاكر نصيؼ لطيؼ،ج :،  ترجمةالوقت الحاضر
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اباداف في صياغة دستور عتمد جوف ماكفرسوف عمى ما جاء بو مؤتمر ا   
يبدأ العمؿ بو في  فأعمى  الذي أعمف عنو في حزيراف مف العاـ نفسو 0840عاـ

تضمف الدستور تحديد صالحيات كؿ مف الحكومة و ، (0)0841كانوف الثاني عاـ 
 -:تيوعمى النحو اآل ،والحكومة اإلقميمية ،اديةاالتح

 -الحكومة االتحادية: - أ

والسمطة القضائية،  ،والسمطة التنفيذية ،تتكوف ىذه الحكومة مف السمطة التشريعية  
كوف ، فالسمطة التشريعية تتصالحيات كؿ سمطة مف ىذه السمطات وقد حدد الدستور

فمف حقيا االعتراض عمى  تحادية،، أما الحكومة االعضوا كما ذكرنا سابقا 025مف 
 .(1)قميمية تقوـ بإصداره السمطات اإل أي قانوف

ى أف يكوف مجمس الوزراء فقد نص الدستور عم ،أما السمطة التنفيذية 
وزيرا يتـ اختيارىـ  01ف يضـ المجمس أو  ،برئاسة الحاكـ العاـ في نيجيريا تحادياال

 ،وزراء لكؿ إقميـ ةف أربعمف قبؿ مجالس الجمعية في األقاليـ الثالثة عمى أف يكو 
الذي مف حقو تعييف رئيس راء آخريف يختارىـ الحاكـ العاـ ستة وز  فضال عف ذلؾ

 .(2)التشريعي االتحاديمجمس ال

 ،اتحادياً  نظاماً  0840فإنيا أصبحت بموجب دستور عاـ  ،أما السمطة القضائية     
تطبؽ عمى  المجمس التشريعي االتحاديف القوانيف التي يصدرىا إوليس إقميميًا أي 

فإنيا  ،جميع أنحاء نيجيريا، أما القوانيف التي تصدرىا مجالس الجمعية في كؿ إقميـ
 .(3)تطبؽ في ذلؾ اإلقميـ فقط

                                                           

 .712حسيف جبار شكر البياتي، المصدر السابؽ، ص  ((0
Michiel Otto, Op .Cit. p. 563.                                                                  (2) 

p. 563.                                                                                        Ibid, (3  ) 

Ibid ,p 563.                                                                                        ( (4 
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 -الحكومة اإلقميمية: –ب 

كما حددىا الدستور ىي الخدمة ىذه الحكومة  كاف مف ضمف اختصاصات 
، وغيرىا ،والصناعات ،والصحة ،التعميـو  ،والتخطيط لممشاريع الزراعية ،المدنية

ما لـ تتـ  ،ف أي قانوف تصدره ال يعد قانوناإف ،وبالنسبة لمسمطة التشريعية اإلقميمية
عضاء السمطة أ( يوضح عدد 2والجدوؿ رقـ )  ،المصادقة عميو مف قبؿ الحاكـ العاـ

لـ يكف مسموحا إصدار أي قانوف إقميمي يتعارض مع التشريعية االقميمية كما 
أو رفض  ،العاـ حؽ تعديؿ ولمحاكـ ،أو االتفاقيات المعقودة مع نيجيريا ،المعاىدات
اسة نائب الحاكـ العاـ لكؿ فيي برئ ،السمطة التنفيذية اإلقميمية ، أماأي قانوف

( يبيف عدد أعضاء السمطة 3) والجدوؿ رقـ ،، وىو بريطاني الجنسية.(0)إقميـ
 التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Nkwachukwu Orji. Op .Cit .p.63.                                                             
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 (4جدول )
اإلقميمية                                                        التشريعية السمطة  أعضاءعدد يبين 

 (2)2:65 -2:62لممدة 
  

 الشمال

 

 

 الغرب

 

 

 اصول الشرق

 ةافريقي

 اصول

ةبريطاني  
 مجمس الجمعية

 

 

025 

 

 

 

5 

 بريطاني افريقي مجمس الجمعية مجمس الرؤساء مجمس الجمعية مجمس الرؤساء

 افريقي

41 

 بريطاني

4 

 أفريقي

81 

 بريطاني

3 

 افريقي

41 

 بريطاني

3 

 افريقي

71 

 بريطاني

3 

 

71 

 

4 

031 44 83 43 73 74 

 

 ولإلقميميففارقة في مجمس الرؤساء  ف تمثيؿ األأ عالهأ الجدوؿ مف يالحظ     
الجمعية ، اما مجمس وىو عدد يفوؽ تمثيؿ البريطانييف  والغربي متساو   ،الشمالي

بينما يزيد  ،والشرقي ،فعدد  األفارقة متساو في االقميميف الغربي ،لألقاليـ الثالث
قميميف في اإل ياً فنجده متساو  ،ما عدد البريطانييفأقميـ الشمالي، عدده في اإل

 والغربي. ،الشمالي قميميفبينما زاد عددىـ بعدد واحد عف اإل ،والغربي ،الشمالي

    

 
                                                           

 .62سامي منصور، المصدر السابق، ص   (1)



  

 

 
53 

 (5)جدول 
 (2)2:65 -2:62 لممدة السمطة التنفيذيةعدد أعضاء 

 

 مجمس الوزراء

 

 

 المجمس التنفيذي

 الشرؽ الغرب الشماؿ

فارقةأ  بريطانيوف ارقةأف بريطانيوف ارقةأف بريطانيوف ارقةأف  بريطانيوف 

01 5  8 5 8 5 8 5 

07  04 04 04 

 

ىو  في مجمس الوزراء ف عدد االفارقةأ عالهأ الجدوؿ حصائياتإمف  يظير     
فيو  ،ما عدد االفارقة والبريطانييف في المجمس التنفيذيأضعؼ عدد البريطانييف، 

 قاليـ الثالث.متساو في األ

كاف أوؿ دستور تحولت بموجبو األقاليـ  0840وعمى الرغـ مف أف دستور عاـ 
 ،ميميالنيجيرية مف وحدات إدارية إلى وحدات سياسية تتمتع بالحكـ الذاتي اإلق

أىمؿ مطالب األغمبية في األقاليـ  ،نو مف جانب آخرأاتيا إال وتمارس صالحي
بدال  ،بتحقيؽ الفيدرالية عمى أساس واليات أكثر كوحدات سياسية لالتحاد الفيدرالي

ف الدستور قد نبو إف ،مف األقاليـ الثالثة التي كانت قائمة، ومف جانب آخر
مما أدى إلى حدوث  ،ة أكثر مف القضايا الوطنيةالسياسييف إلى التوجو نحو اإلقميمي

 .يضاحوإوىذا ما سيتـ  ،سياسية في البالد أزمات

 
                                                           

 .61سامي منصور، المصدر السابق، ص ((1
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   -:2:65دستور عام  -5

والحكومة  ،بيف الحكومة اإلقميمية ،0842عاـ شيدت نيجيريا أزمة سياسية   
زعيـ حزب جماعة العمؿ إعادة النظر بدستور  اوالوواالتحادية عندما اقترح اوبافيمي 

يتـ تقسيـ نيجيريا إلى تسع واليات عمى أف يكوف عدد الواليات في ف أو  ،0840عاـ 
وفي اإلقميـ الغربي  ،ياتوفي اإلقميـ الشرقي ثالث وال ،اإلقميـ الشمالي أربع واليات

 Antony)عندما طالب أنتوني ايناىارو  ، وازداد األمر سوءاً (0)واليتيف

Enahoro)
، المجمس ومف حزب جماعة العمؿ ،التحاديس احد أعضاء المجمأ (1)

ف قادة حزب مؤتمر شعب أ، إال 0845بالسعي لتحقيؽ الحكـ الذاتي لنيجيريا عاـ 
 ،عندما قدـ أعضاء حزبي جماعة العمؿ ،ثـ تطور األمر ،الشماؿ رفضوا ذلؾ

وطالبوا بعزؿ  ،والمجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف استقالتيـ مف مجمس الوزراء
 .(2)أعضاء المجمس مف حزب مؤتمر شعب الشماؿ قيةبكر تفاوا باليو وب يأب

بزيارة إلى اإلقميـ الشمالي في أيار عاـ  اوالووقاـ اوبافيمي  ،ومف جانب آخر      
 ،والجنوبييف في مدينة كانو ،مما أدى إلى حدوث معارؾ بيف الشمالييف ،0842
وأصدروا  ،ومجمس الرؤساء لإلقميـ الشمالي ،ثر ذلؾ اجتمع مجمس الجمعيةإوعمى 
باالستقالؿ  ، طالب إقميـ الشماؿ مف خاللونقاط ( الثمافأطمؽ عميو )برنامج  اً منياج

 ،ما عدا شؤوف الدفاع ،لمجاالتا جميعوفي  ،إلقميميـوالتنفيذي  ،التشريعي
                                                           

 (1)Nkwachukwu Orji, Op .Cit .p.63.                                                           
في وسط غرب نيجيريا، عمؿ في مجاؿ الصحافة مع  0812أنتوني ايناىارو: ولد عاـ  ((1

 ثـ اصبح محرر جريدة مدافع جنوب نيجيريا ثـ محرر ديمي كوميت بيف، 0831ازيكوي عاـ 
، اشتير 0843لمشؤوف الوطنية في حكومة اإلقميـ الغربي عاـ  ، عيف وزيراً 0836-0834 سنتي

ف جبار شكر البياتي، المصدر . ينظر: حسي0845بعد تقديمو طمب استقالؿ نيجيريا عاـ 
 . 741ص  السابؽ،

 .287فيج . دي. جي، المصدر السابؽ، ص  ((2
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الخارجية ومؤسسات البحث العممي ومف حؽ اإلقميـ فرض وجباية الضرائب ما عدا و 
الكمارؾ، كما طالبوا بوجود ىيأة مركزية غير سياسية وال تتمتع بسمطات تشريعية 

 .( 0)ـلمتنسيؽ بيف األقالي

في  تحاديةأما حزب المجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف فقد طالب بتحقيؽ اال     
وف مف فتك ،أما باقي الصالحيات ،وتحديد صالحيات الحكومة االتحادية ،نيجيريا

 .(1)اختصاص الحكومة اإلقميمية

 نيجيرية اتفقوا عمىإال أف قادة الحركة الوطنية ال ،وعمى الرغـ مف تمؾ الخالفات    
لغرض مناقشة مستقبؿ االتحاد الفيدرالي في  0842لندف في تموز  حضور مؤتمر

 وعمى حساب ،وخاللو حاوؿ اإلقميـ الشمالي الحصوؿ عمى صالحيات أوسع ،بالدىـ
 ،وسغعقد مؤتمر آخر في ال 0843، وفي كانوف الثاني عاـ تحاديةالحكومة اال

كما ألغى اإلقميـ الشمالي خالؿ ىذا المؤتمر برنامج  ،إلصدار دستور جديد لمبالد
 .(2)نقاط السابؽ الذكر الثماف

ي األوؿ مف ف (Oliver Littleton ) أعمف حاكـ نيجيريا العاـ اوليفر ليتمتوف    
بموجبو فصؿ منطقة لدستور الجديد لنيجيريا الذي تـ ا ،0843تشريف األوؿ عاـ 

بقاء شماؿ الكاميروف  مف اإلقميـ الشمالي  اً جزءجنوب الكاميروف عف شرؽ نيجيريا وا 
عضوا  02مف  (ةجمعي)، ووفقا لذلؾ أصبح لمكاميروف الجنوبي مجمس لنيجيريا

أعضاء  6فيتكوف مف  ،أما مجمسيا التنفيذي ،عضوا بالتعييف00منتخبا إلى جانب 

                                                           

(1)Awa.O.Eme, Federal Government in Nigeria, University of California 

press, Berkeles and Los Angeles , 1964, p.161.                                            

Ibid,p.161.                                                                                                (2    ) 

 .21محمد إسماعيؿ محمد، المصدر السابؽ، ص  ((2



  

 

 
56 

، كما حدد الدستور صالحيات كؿ مف الحكومة (0)ظفيفمنيـ أربعة مف غير المو 
 -:تيوعمى النحو اآل (1)والحكومة اإلقميمية  ،تحاديةاال

 :تحاديةالحكومة اال-0

عمى أف تتكوف السمطة التشريعية لمحكومة  0843نص دستور عاـ  
عضوا موزعيف عمى  073مف ف يتكوف أو  ،تحاديمف مجمس النواب االالتحادية ا

والغربي  ،الشرقي يفواإلقميم اً مقعد 81عدد أعضاء اإلقميـ الشمالي يكوف ، األقاليـ
مقعد، أما انتخابات  1وس غوال ،مقاعد 5وجنوب الكاميروف مقعدًا  31لكؿ منيما 

فيتـ مف خالؿ االنتخاب المباشر بعد أف كاف يتـ مف خالؿ اختيار  ،أعضاء المجمس
فيعيف مف قبؿ  ،ة، أما رئيس المجمساألعضاء مف قبؿ المجالس التشريعية اإلقميمي

، والجدوؿ (2)بو مف بيف األعضاء المنتخبيفيتـ انتخانائب الرئيس و  ،الحاكـ العاـ
 . 0851-0843 عاميفي المدة بيف  ( يبيف عدد أعضاء السمطة التشريعية4رقـ) 

 

 

 

 

                                                           

 .000سامي منصور، المصدر السابؽ، ص  ((0
 (2) Eyene Okpanachi& Ali Garba , Federalism and Constitional           

Change in Nigeria, Federal Governance agraduate  journal , Vol. 7,         

      No. 1, 2010,p.4.                                                                                      

حركة التحرر الوطنية األفريقية من بداية دخول السيطرة الغربية عبد الرزاؽ مطمؾ الفيد،  ((2
      Nkwachukwu Orji .Op .Cit ,p 63؛217، ص 0874، الموصؿ حتى االستقالل
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 (6جدول )
 (2)2:71 -2:65السمطة التشريعية 

 مجمس جنوب الكاميرون مجمس الغرب مجمس الشرق مجمس الشمال مجمس النواب السنة

 

 

 

 

 

 نيجيري

 

 

 بريطاني

 الرؤساء

 

 الجمعية الرؤساء الجمعية الرؤساء الجمعية الرؤساء الجمعية

 بريطاني نيجيري بريطاني نيجيري بريطاني نيجيري بريطاني نيجيري بريطاني نيجيري بريطاني نيجيري

 4 :2 ـــــــــ ـــــــــ 91 57 95 ـــــــــ 5 1: 4 62 4 295 2:65

 4 27 ــــــــ ـــــــــ 91 64 95 ــــــــــ ــــــــــ 247 ـــــــــ 71 ـــــــــ 295 2:68

 

مجمس النواب في  لمسمطة التشريعية ف عدد النيجيرييفأيالحظ مف ىذا الجدوؿ   
والبريطانييف سواء في  ،ما عدد النيجيرييفأخالؿ السنوات المذكورة ،  ياً كاف متساو 

  .خرآلى إقميـ إفقد تفاوت عددىـ مف  ،و مجمس الجمعيةأ ،مجمس الرؤساء

 ف الدستور لـ ينص عمى وجود رئيس وزراء لمحكومةإف ،أما السمطة التنفيذية  
ويكوف برئاسة الحاكـ العاـ لنيجيريا الذي أصبح  ،عف األقاليـ الثالثة االتحادية

، إال أف والقائد األعمى لمقوات المسمحة ،ةبموجب الدستور رئيس السمطة التنفيذي
فيما يتعمؽ بالتصديؽ عمى  ،آخر ألغى صالحيات الحاكـ العاـ الدستور مف جانب

وضح عدد ( ي5، والجدوؿ رقـ )(1)ؿ األقاليـالتشريعات اإلقميمية دعما الستقال
  .0851 -0843أعضاء السمطة التنفيذية 

 

                                                           

 .64سامي منصور، المصدر السابق، ص  ((1

                                                              .564.  Michiel Otoo, Op. Cit. p (2)                                                
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 (7جدول )
 (2)2:71 -2:65السمطة التنفيذية 

 المجمس التنفيذي مجمس الوزراء السنة

 جنوب الكاميروف الغرب الشرؽ الشماؿ

 

0843 

 أفريقي

01 

 بريطاني

2 

 أفريقي

02 

 بريطاني

2 

 أفريقي

01 

 بريطاني

 ػػػػػػػػ

 أفريقي

00 

 بريطاني

 ػػػػػػػػ

 أفريقي

3 

 بريطاني

2 

 2 5 ػػػػػػػػػ 03 ػػػػػػػػ 05 0 11 ػػػػػػػػػػ 02 0846

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ 05 ػػػػػػػػػ 03 0 11 ػػػػػػػػ 08 0848

لسمطة التنفيذية في فارقة والبريطانييف العامميف في اعاله األأيوضح الجدوؿ     
ف في مجمس الوزراء و ناؾ فقط االفريقي، بينما كاف ى0843مجمس الوزراء في عاـ 

فريقييف عدد مف ، بينما كاف ىناؾ الى جانب األ0848-0846عواـ خالؿ األ
لإلقميميف واقتصر المجمس التنفيذي وجنوب الكاميروف،  ،البريطانييف في الشماؿ
   فريقييف فقط.الشرقي والغربي عمى األ

التي تتكوف مف  تحاديةفكانت بيد المحكمة العميا اال ،أما السمطة القضائية 
 رئيس القضاة ومنح  ،عمى األقؿ تحادييفواثنيف مف القضاة اال ،اتحاديرئيس قضاة 

 .(1) إذا اقتضت الضرورة ،االتحادية بموجب الدستور زيادة عدد المحاكـ

 

 

                                                           

 .67سامي منصور، المصدر السابق، ص   ((1

(2)  Post .k .w& Vickers , Michael, Structure and Conflict in Nigeria      

1960- 1965, London, 1973, p. 45 .                                                           



  

 

 
59 

 -الحكومة اإلقميمية:-1

أي تعديؿ عمى السمطة التشريعية لألقاليـ سوى  0843 عاـ لـ يحدث دستور 
، تحاديع الختيار أعضاء مجمس النواب االلـ تعد تجتم ةف مجالس التشريع اإلقميميأ

كما  ،فقد استحدث الدستور منصب رئيس الوزراء لكؿ إقميـ ،أما السمطة التنفيذية
ؼ عمى واإلشرا ،المسائؿ اإلقميمية جميعىذه السمطة لتشمؿ  وسعت صالحيات
، قد أصبح النظاـ القضائي إقميمياً ف ،، أما السمطة القضائيةواألىمية ،اإلدارات المحمية

 . (0)ومدنية ،ثـ محاكـ عسكرية ،وعمى رأسيا محاكـ عميا

والقاعدة الذي شكؿ دستور  ،ىو األساس 0843ف دستور عاـ أنجد مف ذلؾ       
ف ىذا الدستور إف ،، ومف جانب آخربىذا مف جان0851ؿ لنيجيريا عاـ االستقال

مما أدى إلى  ،عزز الممارسات اإلقميمية لألحزاب السياسية السائدة في كؿ إقميـ
خالؿ ى عقد مؤتمريف دستورييف في لندف وىذا أدى إل ،وجود تنافس بيف تمؾ األقاليـ

 .سيتـ توضيحو فيما بعدكما  0847-0846عامي 

 -:الوطني االستقاللنيجيريا وظروف تحقيق :  خامساً 

 -لالستقالل: التمييديةالمؤتمرات -2

في لندف  أدى زيادة التنافس بيف األقاليـ النيجيرية إلى عقد مؤتمريف دستورييف      
 ،أيار 12، إذ عقد المؤتمر الدستوري األوؿ خالؿ المدة لتحقيؽ استقالؿ نيجيريا

 ومستشاراً  ،نائباً  فيف إلى سبعيستمف حضره حوالي 0846حزيراف عاـ  21وحتى 
ف خالفات حدثت في أإال ، 0848استقالؿ نيجيريا عاـ  مطالبيف بتحقيؽ، (1) نيجيرياً 

والحكومة البريطانية تركزت حوؿ مطالبة  ،بداية انعقاد المؤتمر بيف الوفود النيجيرية
                                                           

 (1)  Post  .k .w& Vickers , Michael, Op. Cit, p.46.                                                                                                                 

 (2)  The National Archive, Cabinet ,Nigeria ,Note by the Secretary of 

State for the Colonies, C.(57) 120,14
th

 May,1957,p120.                    
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 األمر الذي رفضتو ،ف يكوف تحديد موعد االستقالؿ أوؿ أعماؿ المؤتمرأالنيجيرييف ب
الحكـ الذاتي أوؿ أعماؿ  لة منح األقاليـأالحكومة البريطانية حيث وضعت مس

ف الحكومة إإذ  ،، فضال عف ذلؾ ظيرت وجيات نظر متباينة بيف الجانبيفالمؤتمر
نو قبؿ تحديد موعد االستقالؿ البد مف إنشاء وظيفة رئيس أالبريطانية كانت ترى 

  .(0)وحكومة ذاتية لنيجيريا ،ومجمس وزراء في المركز ،اتحاديوزراء 

ما  ومنيا ،لدستورقدـ الوفد النيجيري خالؿ المؤتمر اقتراحاتو حوؿ تعديؿ او       
وتوزيع االختصاصات بيف  ،واإلقميمية ،تحاديةيتعمؽ بالمؤسسات السياسية اال

ف الحكومة البريطانية لـ توافؽ عمى أ، إال والحكومة اإلقميمية ،اديةالحكومة االتح
ف المؤتمر الدستوري إف ،، وعمى الرغـ مف ذلؾ(1)0848تحديد موعد االستقالؿ عاـ 

 خرج بعدد مف القرارات منيا: 0846األوؿ لعاـ 

، 0846آب عاـ  7والغرب اعتبارا مف  ،إقرار الحكـ الذاتي إلقميمي الشرؽ  -0
عمى  بناءً  0848ـ الذاتي يطبؽ فيو عاـ فاف الحك ،أما اإلقميـ الشمالي

 .طمبيـ
ف يكمؼ الحاكـ العاـ لنيجيريا أو  ،االتحاديوظيفة رئيس الوزراء  استحداث  -1

بتشكيؿ  االتحاديالشخص الذي يحصؿ عمى األغمبية في مجمس النواب 
بكر تفاوا باليوا رئيسا  يتـ تعييف أب ،عمى ذلؾ ، وبناءً االتحاديةالوزارة 

 .0846في الثاني مف أيموؿ عاـ  االتحاديلمجمس النواب 
مف مجمسيف ىما مجمس  0848عاـ  تحادييتكوف مجمس النواب اال أف  -2

 لمدة خمس سنوات.وا عض 01يتكوف مف الذي ومجمس الشيوخ  ،النواب

                                                           

1) Michiel Otoo, Op.Cit. p.p. 566-567.                                                       )  

(2)NkwachukwuOrji,Op.Cit.p.64.                                                           
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الختيار اعضاء مجمس النواب  0848عاـ  اتحاديةأف يتـ إجراء انتخابات   -3
عمى أف يحصؿ اإلقميـ الشمالي  ،عضوا 211يتكوف مف  الذي االتحادي

قميـ الغرب  ،مقعدا 063عمى  قميـ الشرؽ  ،امقعد 51وا  وجنوب ، مقعدا 62وا 
 مقاعد. 2وس غوال ،مقاعد 7الكاميروف 

 ، إذ حددت واجبات واإلقميمية،االتحادية  تيفاـ الحكومومي ،تحديد واجبات  -4

والضرائب  ،والقروض الخارجية ،والدفاع ،الحكومة االتحادية بالشؤوف الخارجية
 ،والصحة ،والزراعة ،فيي التعميـ ،وغيرىا، أما واجبات الحكومة اإلقميمية

 وغيرىا. ،والرقابة عمى األسعار، والتنمية الصناعية

 ،تحاديوتشكيؿ مجمس الشرطة اال ،اتحادياً يكوف جياز الشرطة جيازا  أف  -5
ن  لمشرطة. تحاديشاء وظيفة المفتش العاـ االوا 

األقميات) لجنة يمينؾ(  لدراسة ىذه المشكمة عمى أف يتـ تشكيؿ لجنة   -6
عرض اقتراحات ىذه المجنة عمى المؤتمر الدستوري الثاني الذي تقرر عقده 

 .  (0)0847في لندف عاـ 

تشريف  وحتى السابع والعشريف مف ،ة مف التاسع والعشريف مف أيموؿوخالؿ المد    
 ،وفدا 003حضره  الثاني في لندفالمؤتمر الدستوري عقد ، 0847 عاـ األوؿ

ومستشارا مف األحزاب السياسية المختمفة في نيجيريا، طالبت الوفود النيجيرية في 
ا قبؿ حصوؿ البالد عمى بداية انعقاد المؤتمر بإنشاء واليات جديدة في نيجيري

عمى ما جاء في تقرير لجنة  لحكومة البريطانية رفضت ذلؾ بناءً ، إال أف ااالستقالؿ
أف إنشاء  التي أكدت 0847حزيراف عاـ  الثاني عشر مفألقميات السابقة الذكر في ا

                                                           

  (1) The National Archive, Cabinet ,Nigeria ,Note by the Secretary of  

   State for the Colonies, C.(54), 20
th

 October,1958,pp:59-60.                  
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ف ف يتضمألذلؾ أوصت المجنة ب ،واليات جديدة ال يؤدي إلى إنياء مشكمة األقميات
 .(0)الدستور نصوصا لحماية األقميات

كاف مف أىـ قرارات مؤتمر لندف الدستوري الثاني ىو تحديد موعد استقالؿ      
، كما خرج ىذا المؤتمر (1)0851وذلؾ في األوؿ مف تشريف األوؿ عاـ  ،نيجيريا

رد تفصيمو في الفصؿ كما سي، تقالؿبعدد مف القرارات التي تضمنيا دستور االس
 .طروحةالثاني مف األ

 -::2:6انتخابات عام  -3

كانوف ت االنتخابات االتحادية في يأجر تمييدا لحصوؿ نيجيريا عمى استقالليا        
اإلدارة االستعمارية  وتحت إشراؼ ،لتشكيؿ حكومة االستقالؿ 0848األوؿ عاـ 
ثر ذلؾ بدأت األحزاب السياسية الكبرى حمالتيا االنتخابية لتحقيؽ إ، وعمى البريطانية

ف تـ اإلعالف عف نتائج إ، وما ر عدد ممكف مف المقاعد التشريعيةبأكب الفوز
إلقميمية الثالثة عمى معظـ المقاعد في مجمس حتى حصمت األحزاب ا ،االنتخابات

 ،مقعدا  023 ذ حصؿ كؿ مف حزب مؤتمر شعب الشماؿ عمىإ ،النواب االتحادي
وحزب المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريا والكاميروف بعد تحالفو مع حزب االتحاد 

، مقعدا 62وحزب جماعة العمؿ عمى ا، مقعد 78التقدمي لمعناصر الشمالية عمى 
 05وعددىا  ،فقد حصمت عمى المقاعد الباقية ،واألحزاب الصغيرة ،المستقموفأما 
 .(2)مقعدا

                                                           

 (1)Nkwachukwu Orji, Op .Cit , p.p:92-93.                                                  

 (2)The National Archive, Cabinet ,Nigeria ,Memorandum  by the        

   Secretary of State for the Colonies, C.(53),15th February                  

        ,1960,p.83 .                                                                                            

 (3)Ibid,p.83.                                                                                                 
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إال أف أي منيا  ،وعمى الرغـ مف حصوؿ ىذه األحزاب عمى المقاعد التشريعية      
نو أومعنى ذلؾ  ،يستطيع مف خالليا تشكيؿ الحكومةالتي  غمبيةرده األلـ يحقؽ بمف

، ولتحقيؽ ذلؾ حصؿ ائتالؼ مف حزبيف عمى األقؿومة ائتالفية سيتـ تشكيؿ حك
وحزب المؤتمر الوطني  ،حكومي بيف حزب مؤتمر شعب الشماؿ) اإلقميـ الشمالي(

، وتولى رئاسة مجمس الشيوخ نامدي ازيكوي يا والكاميروف ) اإلقميـ الشرقي(لنيجير 
ء فكاف أما مجمس الوزرا، وطني لمواطني نيجيريا والكاميروفزعيـ حزب المؤتمر ال

بكر تفاوا باليوا نائب زعيـ حزب مؤتمر شعب الشماؿ، أما المعارضة في  يبرئاسة أب
زعيـ جماعة العمؿ في اإلقميـ  واوبافيمي اوالو فقد تزعميا  ،البرلماف االتحادي

 . (0)الغربي

كؿ  سيطرة الحزب الواحد عمى ىواالنتخابات  نتائجخالؿ مف  ويبدو واضحا     
وحزب  ،سيطرة حزب مؤتمر شعب الشماؿ عمى اإلقميـ الشمالي ذ استمرتإ ،قميـإ

جماعة  وحزب ،المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريا والكاميروف عمى اإلقميـ الشرقي
 ،نيجيريا عدد مف المؤتمرات الدستوريةجانب شيدت ، ومف العمؿ عمى اإلقميـ الغربي

واإليديولوجية  ،ات السياسيةفعمى الرغـ مف االختالف ،لتحقيؽ االستقالؿ ،واالنتخابات
وقد نجحت العناصر  ،توحدت لتحقيؽ مطمبيـ نياأإال  ،بيف األحزاب السياسية

ي األوؿ مف تحديد موعد إعالف استقالؿ نيجيريا ف فيوالسياسية النيجيرية  ،الوطنية
وىذا  ،، أعقبو تطورات سياسية داخمية عديدة شيدتيا البالد0851تشريف األوؿ عاـ 

 .عرضو فيما بعدسيتـ ما 

   

                                                           

المسممين  اضطياداصل حكاية ؛ صالح اماـ، 288جي، المصدر السابؽ، ص  .دي. فيج ((0
 .1ص .1102، الكويت، 1141، مجمة المجتمع، ع في نيجيريا ظمم استعماري وتخاذل االخوة
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عالن الدستور:  -اواًل : تحقيق االستقالل السياسي وا 

في ضوء مقررات  0848قميـ الشمالي عمى الحكـ الذاتي عاـ بعد حصوؿ اإل     
 يف تحادي، قدـ مجمس النواب اال0847و0846عامي  في المؤتمرات الدستورية

 Elizabeth (اليزابيث الثانيةطمبا الى ممكة بريطانيا 0851كانوف الثاني عاـ مقررات

،وتمت الموافقة عميو 0851، لمنح نيجيريا االستقالؿ في تشريف االوؿ (0)(  -0815
ف مف شير يوفي التاسع والعشر  ،0851مف قبؿ مجمس العموـ البريطاني في تموز

صدرت االرادة الممكية لمنح نيجيريا االستقالؿ ، وىكذا  ،تموز مف العاـ نفسو
وذلؾ  ،(1)واصبحت عضوا في الكومنولث البريطاني ،حصمت نيجيريا عمى استقالليا
سس النظاـ السياسي أ. وبعد ذلؾ وضعت (2)0851في االوؿ مف تشريف االوؿ 

عمى  لقضائيةوا  ،والتنفيذية ،لدولة نيجيريا المستقمة، وتكونت السمطات التشريعية
 لنحو اآلتي:واالقميمي، وعمى ا ،المستوييف االتحادي

                                                           

ف مف ير ، ولدت في الحادي والعشاليزابيث اليزابيث الثانية: وىي اليكسندر ماري ويندسور ((0
والية ممكية اخرى ،تولت العرش  ةعشر  ، وىي ممكة المممكة المتحدة وخمس0815نيساف عاـ 

نظر: شبكة المعمومات ي. 0841بعد وفاة والدىا الممؾ جورج السادس في السادس مف شباط عاـ 
                                           en, Wikipedia.org:الرابط التاليالدولية )االنترنيت( عمى 

منظمة دولية لمجموعة مف الدوؿ المستقمة التي خضعت  لمحكـ  ( الكومنولث البريطاني:(1
مستقمة كانت سابقا مستعمرات ف دولة يوخمس اً البريطاني، وتشمؿ ىذه المنظمة بريطانيا وثالث

ف وحدة سياسية كالمقاطعات والمناطؽ التي تحت يوعشر  اً لبريطانيا ، كما انيا تشمؿ خمس
الحماية البريطانية، وتتمتع دوؿ الكومنولث بتعاوف اقتصادي فيما بينيا كما يعقد بيف الحيف 

: شبكة المعمومات ينظر واالخر مؤتمر لرؤساء الكومنولث  لمنظر في القضايا الدولية وغيرىا.
 :الرابط التاليالدولية ) االنترنيت( عمى 

www. Egyppi.com.                                                                                        

(3) The  National Archive  , Cabinet  , Nigeria  , Memorandum by the  

      Secretary of State for the Colonies , C(53)  , 15
th

 February   

,1960,p.83 .                                                                                       
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 -السمطة التشريعية:-0

ويضـ  ،تكونت ىذه السمطة عمى المستوى االتحادي مف البرلماف االتحادي     
ف مف مجمس الرؤساء والنواب، وعمى المستوى االقميمي تكو  ،مجمسي الشيوخ

 .(0)ومجمس الجمعية ،عياف()األ

اربعة منيـ يعينيـ الحاكـ  ،عضوا 33ضـ مجمس الشيوخ لمبرلماف االتحادي        
عشر عضوا مف كؿ اقميـ مف  اة يمثموف العاصمة االتحادية واثنالعاـ لنيجيريا وأربع

ما مجمس أقاليـ، مف قبؿ السمطات التشريعية في األ قاليـ الثالثة يتـ انتخابيـاأل
ف يتـ أانتخابيـ انتخابا مباشرا عمى  اعضاء يتـ 214فيتكوف مف  ،النواب االتحادي

حدد الدستور شروط المرشح  ،.فضال عف ذلؾ (1)اختيارىـ حسب نسبة عدد السكاف
منيا المواطنة النيجيرية، باستثناء الشيوخ الذيف يعينيـ  ،لعضوية البرلماف االتحادي

 ،عضوا في القوات المسمحةف ال يكوف أو  ،والجنائية ،الحاكـ العاـ، والسالمة العقمية
عاما  31و ،عاما لمجمس النواب 10ف ال يقؿ عمر المرشح عف أو  ،والخدمة المدنية
فال يقؿ عمر المرشح منيـ عف  ،باستثناء ما يعينيـ الحاكـ العاـ ،لمجمس الشيوخ

 . (2)عاما 10

الغمبية كما منح البرلماف االتحادي حؽ ممارسة سمطاتو التشريعية وفقا لقاعدة ا      
ال في بعض الحاالت التي حددىا إ ،المطمقة ألعضائو المشاركيف في التصويت
قؿ قة أغمبية الثمثيف عمى األفيجب مواف ،الدستور كتعديؿ أي مادة مف مواد الدستور

عضاء كؿ مف مجمسي الشيوخ والنواب ، فضال عف موافقة السمطة التشريعية أمف 
                                                           

(1)Denise Youngblood Coleman, Nigeria Country Watch Review, 

Houston&Texas,2013, p.8.                                                                   

 ؛ 015سامي منصور، المصدر السابؽ، ص ( (2

Abdul- Rahoof Adeba yo Bello, Op. Cit, p.47.                                             

(3) Ibid. pp.47-48.                                                                                          
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ور مجمس النواب ينة في الدستور، كما منح الدستقؿ لتعديؿ مواد معإلقميميف عمى األ
صدارىا مف إخرى فيمكف ما القوانيف األأصدار القوانيف المالية، إاالتحادي صالحية 

ف تتـ الموافقة عمييا مف قبؿ أالبرلماف)الشيوخ والنواب(، عمى  قبؿ مجمسي
ف مجمس الشيوخ مف حقو تأخير إحالة عدـ االتفاؽ بيف المجمسيف فوفي  ،المجمسيف

شير فيما يخص القوانيف غير أقره مجمس النواب لمدة ستة صدار القانوف الذي يإ
تفاؽ عمى القوانيف الصادرة يتـ وشير واحد لمقوانيف المالية ، وفي حالة اال ،المالية

 . (0)لى الحاكـ العاـ لممصادقة عميياإرساليا إ

وؿ أتحادي بخمس سنوات تبدأ مف تاريخ برلماف االحدد الدستور مدة والية الو        
مى رأي رئيس الوزراء ع العاـ صالحية حؿ البرلماف بناءً  جمسة لو ، ومنح الحاكـ

ولـ يقدـ رئيس الوزراء  ،الحكومة في حالة سحب البرلماف الثقة مف وأاالتحادي ، 
ف فيمك ،الحربستقالتو، وأستثنى الدستور مف مدة الخمس سنوات دخوؿ نيجيريا ا

 . (1)عشر شيرا ياثن ف ال تتجاوزأتمديد مدة والية البرلماف عمى 

ومجمس  ،فكاف ىناؾ مجمس الرؤساء ،اما بالنسبة لمسمطة التشريعية االقميمية      
التي حددتيا عضاء مجمس الرؤساء وفقا لمشروط أقميـ، ويتـ اختيار إالجمعية لكؿ 

المجمس مف جميع رؤساء  االقميـ الشمالي يتألؼففي  قميمية،السمطة التشريعية اإل
ف ومرشد يوالزعماء التقميدي ،خريف مف الرؤساءآ 84فضال عف ذلؾ  ،ولىالدرجة األ
فيتألؼ مف  ،قميـ الغربيما عدد اعضاء مجمس الرؤساء في اإلأسالمي، لمقانوف اإل

لنصوص تـ اختيارىـ وفقا خر يآ اً رئيس 76ولى فضال عف ذلؾ رؤساء الدرجة األ
ف فضال عف ياـ التقميديقميـ الشرقي الحكقميـ، ويضـ مجمس الرؤساء في اإلدستور اإل

                                                           

(1)Robert  A . Dahi , A Preface to Democratic Theory, Chicago, 1970, 

pp.57-58   .                                                                                                   

2) Abdul- Rahoof Adeba yo Bello, Op. Cit ,p. 49.                                       ) 
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درجة ثانية يتـ انتخابيـ عف طريؽ كبار  اً رئيس 44و ،ولىأدرجة  اً رئيس 01ذلؾ 
 .   (0)ورؤساء العشائر ،السف

دوائر فيتـ اختيار اعضائيا باالنتخاب المباشر ضمف  ،ما مجمس الجمعيةأ     
ف يكوف أساس عضو مف كؿ دائرة عمى أقميـ عمى انتخابية حيث يتـ تقسيـ اإل

قميـ قبؿ قاـ عاما كامال في اإلأف المرشح قد أو أ ،قميـو والده مولودا في اإلألمرشح ا
والسالمة العقمية  ،فضال عف شروط المواطنة النيجيرية ،جراء االنتخاب المباشرإ

عضوا عف طريؽ  066قميـ الشمالي مف في اإل الذكر، ويتألؼ ىذا المجمس السابقة
ـ تعيينيـ مف قبؿ حاكـ خريف يتآة أعضاء فضال عف ذلؾ سبع ،االنتخاب المباشر

قميـ الشرقي مف عضوا، وفي اإل 013فيتألؼ مف  ،قميـ الغربيما في اإلأاالقميـ، 
  . (1)عضوا035

منيا  ،قميميةلى السمطة التشريعية اإلإصالحيات  0851ومنح دستور عاـ       
التشريعية لمحكومة حؽ  التشريع في أي مادة مف المواد التي لـ يرد ذكرىا في القائمة 

عماؿ أعماليا التي تشبو أقميمية ف تمارس السمطات التشريعية اإلأاالتحادية ، و 
ف أفيجب  ،ما عدا القوانيف المالية ،ي قانوفألماف االتحادي ، وفي حالة اصدار البر 

ت والية ىذه السمطات غمبية المطمقة لألعضاء الحاضريف ، وحددت األيؤخذ بتصوي
قميـ بحميا في حاالت مشابية لحؿ البرلماف ذا قاـ حاكـ اإلإال إ ،يضاأبخمس سنوات 

 . (2)االتحادي

 

                                                           

1) The Constitution of The Federation of Nigeria, p.16.                           ) 

(2) Ibid, p.17.                                                                                          

(3) Abdur -Rahman Olalekan Olayiwola, Federalism, Ethnic Politics, 

State and Religion in Nigeria, The Journal of Arts and Contemporary 

Society, Vol 4, March 2012, p.5.                                                            
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 -السمطة التنفيذية:-1

والمستوى االقميمي، فعمى  ،جاءت عمى وفؽ مستوييف ىما المستوى االتحادي     
بح نامدي ازيكوي حاكما صأ فقدف ىناؾ الحاكـ العاـ لنيجيريا كا ،المستوى االتحادي

ورئاسة حزب المجمس الوطني  ،ف استقاؿ مف رئاسة مجمس الشيوخأعاما بعد 
، وقد حدد الدستور  (0)وىو الممثؿ العاـ لممكة بريطانيا، لنيجيريا والكاميروف

رساؿ الممثميف ا  و  ،جانبستقباؿ الممثميف الدبموماسييف األصالحيات الحاكـ العاـ با
خرى ، كما كاف مف حقو االعتراض عمى القوانيف في حاؿ لى الدوؿ األإالنيجيرييف 

ذا مست ىذه القوانيف الرعايا البريطانييف إوااللتزامات الدولية  ،تعارضيا مع القوانيف
او تضمنت انتياكا لسمطات التاج البريطاني ، ويقـو الحاكـ  ،واجديف في البالدالمت

العاـ ايضا باختيار رئيس الوزراء االتحادي مف بيف اعضاء مجمس النواب االتحادي 
جمس ، كما كاف لو الحؽ في تعييف عضاء ذلؾ المأغمبية أحاؿ تمتعو بتأييد في 

رأي رئيس الوزراء، ومجمس الوزراء يكوف  عمى ضاء مجمس الوزراء االتحادي بناءً عأ
 . (1)ماـ السمطة التشريعية االتحاديةأ مسؤوالً 

ف أوالوزراء ب ،وحدد الدستور الشروط التي يجب توافرىا في رئيس الوزراء      
ف ال أو النواب( و ، أالبرلماف االتحادي )مجمس الشيوخ عضاءأيكونوا مف ضمف 

قميمي ،كما حدد الدستور واجبات السمطة التنفيذية إفي اي مجمس  يكونوا أعضاءً 
                                                           

؛محمد اسماعيؿ محمد، المصدر السابؽ، ص 288فيج. جي. دي، المصدر السابؽ، ص ((1
65 . 
 ؛014سامي منصور، المصدر السابؽ، ص ( (1

 Bowstock   Umaroho , A   Case   for    Political    Decentralisation   in 

Nigeria ,Decentralisation  in  Nigeria , Mastr  of Arts   (International 

Studie ) School of Global Studies ,Social   Studies ,   School of Global 

Social Science and Planning, Edo State University, Ekpoma, 

Nigeria,2006,p.63.                                                                                  
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ف أو  ،والتشريعات التي يصدرىا البرلماف االتحادي ،االتحادية بتنفيذ جميع القوانيف
 .(0)داء العاـ لمحكومة االتحاديةيقدـ رئيس الوزراء االتحادي تقريرا كامال عف األ

ومجمس  ،قميـية مف حاكـ اإلألؼ السمطة التنفيذفتت ،قميميما عمى المستوى اإلأ      
قميـ في حاؿ حصولو عمى تأييد رئيس وزراء يقـو بتعيينو حاكـ اإلو  ،قميميإوزراء 

عمى رأي  بناءً  عضاء مجمس الجمعية ، ويقـو حاكـ االقميـ بتعييف الوزراءأغمبية أ
ماـ السمطة التشريعية أ ويكوف مجمس الوزراء مسؤوالً ، قميـوزراء اإل رئيس
 . (1)قميميةاإل

 -السمطة القضائية: -2

عمى أ يكمة العميا لالتحاد الفيدرالتكوف المح ،بموجب دستور االستقالؿ        
ساء القضاة وعضوية رؤ  ،سمطة قضائية في االتحاد برئاسة رئيس القضاء الفيدرالي

قاليـ ظر في النزاعات التي تحدث بيف األوس، ميمتيا النغوفي ال ،قميـإفي كؿ 
قميمية، وتفسير مواد والحكومات اإل ،التحاديةوكذلؾ بيف الحكومة ا ،النيجيرية

حكاـ التي مية المختمؼ عمييا ، كما تفرض األقميوالدساتير اإل ،تحاديالدستور اال
 ،والسمطات ،شخاصوتمـز بيا األ ،نحاء نيجيرياأ تصدرىا ىذه المحكمة في جميع

قميمية ـ المحاكـ العميا اإلمراجعة احكا خرى، كما أعطيت صالحياتوالمحاكـ األ
فيما يخص تفسير مواد  ،التي منحت صالحيات متوازية مع المحكمة العميا الفيدرالية

س القضاة قميـ تتألؼ مف رئيإشكيؿ لجنة الخدمات القضائية لكؿ الدستور. كما تـ ت
يـ بعد ترشيحيـ قمقضاة يتـ تعيينيـ مف قبؿ حاكـ اإلوعدد مف ال ،قميـ رئيسافي اإل

ونقميـ  ،وميمتيا تعييف القضاة ،وتكوف مدتيا خمس سنوات ،قميـف رئيس وزراء اإلم
لغيت بعد التعديالت الدستورية التي تضمنيا أف ىذه المجنة قد أال إنياء خدماتيـ ا  و 

                                                           

1) The Constitution of The Federation of Nigeria ,Op. Cit, p.17-18.       ) 

(2) Ibid, p.19.                                                                                         
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ف ىناؾ تشابو الى حد كبير بيف أحظ مف العرض السابؽ ، يال(0)0852دستور عاـ 
قميمي  وحسب ما جاء بو دستور واإل ،تحاديوعمى المستوييف اال ،السمطات الثالث

 . 0851عاـ  

 -ضم الكاميرون الجنوبي الى نيجيريا: -ثانيًا:

،    (1)وانسحابيا مف الكاميروف ،ولىثناء الحرب العالمية األألمانيا أبعد ىزيمة 
وفرنسا، وفي عاـ  ،خيرة الى حكـ ثنائي مشترؾ مؤقت مف قبؿ بريطانياضت األتعر 

تـ تقسيـ الكاميروف الى  ،وبموجب مؤتمر السالـ الذي عقد في فرساي ،0807
 ،وىو بإدارة بريطانيا ،وؿ مشترؾ في حدوده مع نيجيرياالقسـ األ :قسميف منفصميف

صبح كؿ مف أ0811وىو الجزء المتبقي يكوف بإدارة فرنسا، وفي عاـ  ،والقسـ الثاني
مـ وبإدارة بريطانية وفرنسية لعصبة األليـ تحت االنتداب تابعة قاأالقسميف السابقيف 

 .(2)مشتركة

قاليـ دارة األإمنحت  ،مـ المتحدةوقياـ ىيئة األ ،وبعد الحرب العالمية الثانية     
ف أعمى ، 0835وفي ظؿ نظاـ الوصاية عاـ  ،لمانية تمؾ الدوؿ الحكـ الذاتياأل
لى إلجنة الوصاية، وتـ ضـ الكاميروف لى إـو تمؾ الدوؿ بتقديـ تقرير سنوي تق

                                                           

(1)Awa.O.Eme, Op .Cit ,p. 180; Bowstock   Umaroho,Op.Cit.p.64.        

الكاميروف: تقع وسط غرب افريقيا وتطؿ عمى خميج غينيا، يحدىا مف الشماؿ تشاد ومف  ((2
الغرب نيجيريا ومف الشرؽ جميورية افريقيا الوسطى ومف الجنوب الغابوف وغينيا االستوائية 

 كيمو متر وعاصمتيا ياوندي، خضعت لمحماية االلمانية منذ 364,331والكونغو، تبمغ مساحتيا 
:                                        الرابط التالي: شبكة المعمومات الدولية  )االنترنيت( عمى ينظر. 0773عاـ 

www. dreamscity. Net.                                                                           
(3) The  National Archive  , Cabinet , The  Cameroons  Under  United 

      Kingdom Trusteeship, Memorandum By The Secretary of State  

For The Colonies, C(61), 16
th

 March , 1961 , p.1.                     
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دارتو مف اينوجو عاصمة إصبح الكاميروف الجنوبي تتـ أداري و إنيجيريا كاتحاد 
 . (0)دارة الكاميروف الشمالي مف كادونا عاصمة االقميـ الشماليا  و  ،قميـ الشرقياإل

وضع انية ونتيجة لمتطورات السياسية التي شيدتيا نيجيريا بعد الحرب العالمية الث    
صبح الكاميروف أوؿ لذلؾ كما تـ عرضو في الفصؿ األ ،كثر مف دستور لمبالدأ

وعندما صدر  قميـ الشرقي،حدى مديريات اإلإ 0835الجنوبي بموجب دستور عاـ 
لى المجمس إعضائو أأرسؿ الكاميروف الجنوبي عدد مف  ،0840دستور عاـ 

تمؾ عندما  كدوا مطالبيـأقي لممطالبة باالنفصاؿ عنو ، ثـ التشريعي لإلقميـ الشر 
ـ تكف لو الرغبة فم ،ما بالنسبة الى الكاميروف الشماليأ، 0843صدر دستور عاـ 
 ،قميـ الشمالي حيث منح حؽ التمثيؿ في مجمس الجمعية لإلقميـباالنفصاؿ عف اإل
 . (1)ومجمس استشاري لمكاميروف الشمالي ،وكذلؾ تعييف وزير

ر مستقبؿ ف تقريأالجمعية العامة لألمـ المتحدة  كدتأ 0848وفي أيار عاـ        
ي ف يجري بموجب استفتاء لتحقيؽ ذلؾ ، وفي تشريف الثانأالكاميروف الجنوبي يجب 

والجنوبي  ،ف يجري االستفتاء لمكاميروف الشماليأقررت الجمعية العامة  0848عاـ 
 0850والثاني عشر مف شباط عاـ  ،عشروحددت يوـ الحادي  ،في الوقت نفسو

تـ ضـ الكاميروف الجنوبي الى جميورية  ،، وبعد اجراء االستفتاء(2)موعدا لذلؾ
وؿ مف تشريف االوؿ اية عمى الكاميروف الجنوبي في األالكاميروف، وبعد انتياء الوص

طمؽ عمى جميورية الكاميروف اسـ أو  ،أصبح يعرؼ باسـ الكاميروف الغربي ،0850

                                                           

 .000المصدر السابؽ، ص  سامي منصور، ( (0
(2) Simon Obi Anekwe, Rejoinders to Trail of Awolowo , The Journal 

in Africa Today, Vol 1,No 2, February 1964, pp.8-9  .                               
(3)   The  National Archive  , Cabinet , The  Cameroons  Under  United 

      Kingdom Trusteeship, Memorandum By The Secretary of State  

For The Colonies, C(61), 16
th

 March , 1961 , p.1.                            
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وبانتياء الوصاية  ،فقد ضـ الى نيجيريا ،الكاميروف الشرقي، اما الكاميروف الشمالي
صبح يعرؼ بمديرية الساردونا ضمف االقميـ أ ،0850وؿ مف حزيراف عميو في األ

جمس الوطني لنيجيريا والكاميروف تـ تغيير اسـ حزب الم ،الشمالي، وعمى اثر ذلؾ
(  0)0851 كانوف الثانيلنيجيرييف اعتبارا مف لى حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف اإ

 .0850( يوضح نتائج استفتاء عاـ 6)والجدوؿ رقـ

 (1)في الكاميرون البريطاني 2:72( نتائج استفتاء عام 8جدول )

 االنضماـ الى الكاميروف االنضماـ الى نيجيريا 

 الكاميروف الجنوبي

 الكاميروف الشمالي

 

صوت   86 ,630 

صوت   035 ,185 

 

 1,224,60صوت 

 865,48صوت 

 

 

 -:2:73التطورات السياسية الداخمية في االقميم الغربي خالل عام  -ثالثًا:

ا عمى االستقالؿ مف حيث سيطرة تمتعت نيجيريا بوضع متوازف بعد حصولي      
وظيور  ،وتشكيؿ االئتالؼ ،قميميعمى المستوى اإل ةالثالث ةحزاب السياسية الرئيساأل

ف ذلؾ أال إة العمؿ عمى المستوى االتحادي ، المعارضة المتمثمة بحزب جماع
زمة االقميـ أمنيا  ،مات سياسيةأز ذ تعرضت نيجيريا الى إ ،التوازف لـ يستمر طويال

 .0851الغربي عاـ 
                                                           

(1)  Simon Obi Anekwe, Op.Cit, pp.9-10  .                                             

 .088ص المصدر السابؽ، ،0عمي أي مزروعي ومايكؿ تايدي، ج ((2
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عضاء حزب جماعة العمؿ الممثؿ لإلقميـ الغربي منذ أظيرت الخالفات بيف        
وتركز الخالؼ في  ،لفشميـ في الفوز في تمؾ االنتخابات، 0848انتخابات عاـ 

يمـز لتحقيؽ أنو حيث رأى زعيمو اوبافيمي اوالوو  ،البداية حوؿ ايديولوجية الحزب
لى إقميمية إال بد مف تغيير توجيات الحزب مف الفوز في االنتخابات االتحادية 

بتشكيؿ لجنتيف  0851وؿ يمأريا جميعيا، ولتحقيؽ ذلؾ قاـ في توجيات تشمؿ نيجي
 ،داخؿ الحزب مف ذوي الميوؿ االشتراكية إلعادة النظر في ايديولوجية الحزب

وبالفعؿ أقر المؤتمر السنوي لمحزب ضمف منياجو مبدأ االشتراكية الديمقراطية ،وفي 
-Nkrumah (0818قاـ اوبافيمي اوالوو بزيارة نكروما  0850حزيراف عاـ 

كاف  أففكاره حوؿ الجامعة االفريقية بعد أ، رئيس دولة غانا لتأييد (0)(0861
 .(1)ات مف القرف الماضييمعارضا ليا خالؿ الخمسين

قاـ بتأليؼ  ،0850وؿ فيمي اوالوو مف غانا في تشريف األبعد عودة اوبا       
لمنظر في  ((مجموعة اعادة البناء الوطني ))عضوا عرفت باسـ  01مجموعة مف 

ووضع الحموؿ المناسبة ليا، كما حاوؿ   ،واالجتماعية ،ت نيجيريا االقتصاديةمشكال
                                                           

ف مف يالستعمار ، ولد في الحادي والعشر مف المناضميف األفارقة االوائؿ ضد ا: نكروما  ((1
، تخرج مف دار المعمميف في اكرا ثـ عمؿ استاذا، التحؽ بجامعة لنكولف 0818عاـ  ايموؿ

، عاد الى غانا اواخر عاـ 0834ثـ بمدرسة االقتصاد في لندف عاـ  0824االمريكية عاـ 
حزب  0838اـ ، وبدأ نضالو مف اجؿ استقالؿ غانا ولتحقيؽ ذلؾ اسس اواسط ع0836

ثـ رئيسا لغانا بعد استقالليا عاـ 0846و  0841المؤتمر الشعبي واصبح رئيسا لموزراء في اذار 
، توفي في رومانيا في السابع والعشروف مف نيساف عاـ 0860، حدث انقالب ضده عاـ 0851
اريخ ، بت2131، جريدة المصري اليوـ، عوفاة الزعيم الغاني نكروما: ماىر حسف، ينظر. 0861
 :الرابط التاليعمى  ،1102نيساف  16

Tody.almasryoum.com.                                                                                 

(2) Max Siollun, Oil Politics And Vidence  Nigerias Military Coup   

(1966  - 1976), New York, 2009, pp.13-14 .                                                  
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توحيد العناصر التقدمية في نيجيريا لمواجية حزب مؤتمر شعب الشماؿ ذي 
وتـ ذلؾ مف خالؿ التحالؼ مع حزب المؤتمر الوطني  ،التوجيات المحافظة
 .(0)لممواطنيف النيجيرييف

عضائو ال سيما ألى استياء عدد مف إولوجية الحزب ذا التغيير في ايديدى ىأ     
عماؿ مف اليوروبا ، وقد تزعـ ىذا االتجاه صمويؿ ورجاؿ األ، التجار
وكاف  ،رئيس وزراء االقميـ الغربي Samuel Akintola(0801-0885)(1)اكينتوال

والعمؿ بنفس الوقت عمى  ،قميميعمى الوضع القائـ عمى المستوى اإلرأييـ المحافظة 
، ةة الثالثرئيسحزاب السياسية اللؼ عمى المستوى االتحادي يشمؿ األتشكيؿ تحا

وؿ)الراديكالي( تجاه األعضاء حزب جماعة العمؿ تزعـ االأبيف  افوبذلؾ ظير اتجاى
 .(2)اوبافيمي اوالوو ، وتزعـ االتجاه الثاني  )المحافظ( صمويؿ اكينتوال

صرح اوبافيمي اوالوو  ،0851وخالؿ المؤتمر السنوي لمحزب في شباط عاـ       
عضاء الحزب مف أفضال عف التفاوت بيف  ،بوجود خالفات حقيقية داخؿ الحزب

لى مغادرة صمويؿ إدى أمما  ،حيث االمتيازات، ودافع عف االيديولوجية االشتراكية
لى اباداف إثناء عودتيـ أو  ،وؿاألمف مؤيديو المؤتمر بعد اليوـ  وعدد ،اكينتوال

                                                           

1) Richard L.Sklar,Op.Cit,p. 130.                                                                ) 

بجامعة  0835صمويؿ اكينتوال: كاف عضوا نشطا في حركة الشباب النيجيري، التحؽ عاـ  ((2
شيادة القانوف ، ثـ عاد الى نيجيريا بعد ثالث سنوات ، شغؿ عدد مف  عمىاكسفورد لمحصوؿ 

وزراء االقميـ الغربي  المناصب في الحكومة النيجيرية بما في ذلؾ المجمس التشريعي ورئيس
وكذلؾ خالؿ المدة مف كانوف الثاني  0851وحتى ايار  0848كانوف االوؿ خالؿ المدة مف 

 :ينظر. 0855وحتى كانوف الثاني  0852
Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit , pp.29-30.                                           

(3)  Larry  Diamond  ,Class  , Ethnicity and Democracy in Nigeria ,The 

 Failure of the First Republic (Syracuse , N.Y.: Syracuse   University    

Press. 1988) , pp.94-95.                                                                         
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قميـ الشمالي الذي كاف في حمد بممو رئيس وزراء االأقميـ الغربي قابموا عاصمة اإل
قدموا  ،ومؤيديو الى المؤتمر ،قميـ الغربي آنذاؾ، وبعد عودة اكينتواللى اإلإزيارة 

إلنياء  ،اقتراحًا بتوحيد العناصر السياسية في نيجيريا في جبية شعبية نيجيرية
ف ىذا االقتراح قد تـ رفضو، وحاوؿ اوبافيمي أال إالمنافسة السياسية في البالد، 

ومنيـ اكينوال  ،عضاء الحزب القدامىأف تدخؿ أال إاوالوو تنحية اكينتوال عف منصبو 
وضاع داخؿ دى الى تيدئة األأمما  ،، قد حاؿ دوف ذلؾ (0)(Akinola Majaماجا)

 . (1)ولكف بشكؿ مؤقت ،ف ظاىريا حزبا واحداحزب جماعة العمؿ الذي كا

عضاء مما دفع األ ،استمر الخالؼ بيف الطرفيف داخؿ حزب جماعة العمؿ      
ال إ ،لحؿ ذلؾ الخالؼ ،0851يار آلى عقد اجتماع في السادس عشر مف إالقدامى 

نما قرروا خالؿ  اجتماعيـ  ا  ، و (2)ومؤيديو لـ يوافقوا عمى ذلؾ ،ف اوبافيمي اوالووأ
لى اكينتوال لقيامو بأعماؿ معادية إبتوجيو التيـ  0851يارأفي التاسع عشر مف 

ورئيس وزراء  ،وطالبوه بتقديـ االستقالة مف منصبي نائب رئيس الحزب ،لمحزب
قميـ موقع عميو مف إلاالقميـ الغربي ، فضال عف تقديـ مؤيدي اوالوو طمبا الى حاكـ ا

إلقالة  ،عضاء مجمسي الجمعية الغربيأعضوا مف  006صؿ أضوا مف ع 55قبؿ 
وتـ تعييف  ،اكينتوال مف منصبو، وقد وافؽ الحاكـ العاـ لإلقميـ عمى ذلؾ الطمب

                                                           

حركة ، واحد االعضاء المؤسسيف ل 0822اكينوال ماجا: مؤسس البنؾ الوطني لنيجيريا عاـ  ((1
(، لقب باألب وسميت  احد 0840-0833الشباب النيجيري، واصبح رئيسا ليا خالؿ المدة)

 : ينظرشوارع اباداف باسمو. 
Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit , pp. 218-219                            .          

(2) Larry Diamond, Op.Cit , pp. 98-99.                                                        

  ؛078ص  ،0858، القاىرة، :2:7-2:71سنوات الحسم في افريقيا عبد الممؾ عودة ، (3) 

L.Sklar,Op.Cit,p.133.                                                                     Richar 
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Alhaji Adegbenroالحاج أديجبينروا 
ف اكينتوال رفض أال إ، (0)(0818-0864) 

س الوزراء ورئي ،وطالب ممكة بريطانيا ،لى القضاءإ امي عف منصبو ولجالتخ
 .(1)قميـ الغربياالتحادي بعزؿ حاكـ اإل

عندما تقرر عقد اجتماع لمجمس الجمعية الغربي في  ،كثرأ اشتد الخالؼ       
قميـ الجديد، متصويت بالثقة عمى رئيس وزراء اإلل 0851يار أالخامس والعشريف مف 

عندما قاموا بقذفيـ الكراسي عمى  ،ف مؤيدي اكينتوال منعوا عقد ىذه الجمسةأال إ
 ،واستخدمت الغاز المسيؿ لمدموع ،وعندىا تدخمت الشرطة النيجيرية ،مؤيدي اوالوو

حاوؿ مجمس الجمعية االنعقاد مرة عندما  ،وتكررت ىذه الحادثة في اليوـ نفسو
ثر تطور إينروا، وعمى خرى، وبذلؾ نجح مؤيدي اكينتوال في منع التصويت الدجبأ

ف البرلماف االتحادي أوا باليو رئيس الوزراء االتحادي بكر تفا وعمف ابأ ،ث تمؾحدااأل
 . (2)جراءات الالزمةالتخاذ اإل ،سيعقد جمستو في اليـو نفسو

يار عاـ أمستو في التاسع والعشريف مف شير قرر البرلماف االتحادي اثناء ج       
عمى طمب مف  ستة اشير بناءً قميـ الغربي لمدة في اإل إعالف حالة الطوارئ 0851

، وقامت الحكومة ووزرائو ،قميـ ورئيس الوزراءقالة حاكـ اإلا  و  ،رئيس الوزراء االتحادي

                                                           

الحاج اديجبينروا: ولد في ايبوكوتا في والية اوجوف، عمؿ موظفا حكوميا في السكؾ  ((1
الحديدية النيجيرية وكذلؾ اميف مخزف لمشركة المتحدة االفريقية، ثـ اصبح وزيرا لألراضي واليد 

 فيوشغؿ منصب المفوض  0845-0843العاممة في االقميـ الغربي ووزيرا لمعدؿ خالؿ المدة 
توفي عاـ ، ، ثـ انسحب مف العمؿ السياسي 0860-0856رة والصناعة خالؿ المدة وزارة التجا
 :ينظرفي ايبوكوتا.  0864

Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit , p. 15.                                                 

(2) John p. Mackintosh, Op .Cit , p.448.                                                             

           .Max Siollun , Op .Cit, p. 40؛078ص  عبد الممؾ عودة، سنوات الحسـ،  (3(
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داريا إحاكما ( ( A. Magicodاالتحادية مف جانبيا بتعييف ـ .أ .ماجيكود ونمي 
لصالح  0851ز صدار حكـ المحكمة العميا االتحادية في تمو إلإلقميـ، فضال عف 

قالتو مف منصبو، كما إقميـ الغربي ليس مف حقو ف حاكـ اإلأ إلىوال مستندة اكينت
قامت الحكومة االتحادية بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ في المخالفات المالية لإلقميـ الغربي 

والذي اكد  0851وؿ عاـ والتي قدمت تقريرىا في كانوف األ ،عرفت بمجنة كوكر
وحممت اوبافيمي اوالوو مسؤولية  ،قميـفي اإلواؿ العامة موتوزيع األ ،دارةإعمى سوء 

كتشاؼ محاولة انقالبية ضد نظاـ الحكـ مف ا، ثـ أعمنت الشرطة النيجيرية (0)ذلؾ
بالسجف لمدة عشر  0852ر ذلؾ تـ الحكـ عميو عاـ إثوعمى  ،قبؿ اوالوو ومؤيديو

حكـ وتراوح ال ،وعمى نائبو انتوني ايناىور بالسجف لمدة خمس عشرة سنة ،سنوات
عواـ ، وتمت المصادقة عمى ىذه أوالسبعة  ،عضاء ما بيف العاميفعمى بقية األ

 .(1)0853حكاـ مف قبؿ المحكمة العميا االتحادية في تموز عاـ  األ

وحزب المؤتمر الوطني  ،ف حزب مؤتمر شعب الشماؿأمف ذلؾ ويبدو      
 ضعاؼ الحزب المعارض في البرلماف إاطنيف النيجيرييف قد اتفقوا عمى لممو 

صمويؿ اكينتوال رئيسا  وىو حزب جماعة العمؿ، وقاموا بإعادة تنصيب ،االتحادي
قالة الوزراء إوالذي قاـ بدوره ب ،0852قميـ الغربي في كانوف الثاني لوزراء اإل

وعيف بدال عنيـ وزراء مف المؤتمر الوطني لممواطنيف  ،المؤيديف الوالوو
ليس في البرلماف االتحادي  ،، وبذلؾ تـ تقويض حزب جماعة العمؿ(2)النيجيرييف

 قميـ الغربي  كذلؾ.نما في اإلا  و ، فقط

                                                           

(1) Richard L. Sklar ,Op .Cit, p.173.                                                     

(2) Max Siollun, Op. Cit,p.15.                                                              

 (3)Johnp.Mackintosh, Op .Cit , pp. 516-517.                                          
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قميـ قميات في اإلبفصؿ مناطؽ األ 0852ب آقاـ البرلماف االتحادي في        
قميـ وسط الغرب بعد موافقة مجمس الجمعية لإلقميميف إنشاء إحيث تـ  ،الغربي
نيجيريا تتكوف منذ  صبحتأالبرلماف االتحادي، وبذلؾ  وموافقة ،والشرقي ،الشمالي
قميـ وسط الغرب الذي ا  والغربي و  ،والشرقي ،ىي الشماليربعة اقاليـ أمف  0852عاـ 
، فضال عف النتائج التي (0)0853جريت عاـ أؾ في االنتخابات االتحادية التي اشتر 

خرى أزمات أيضا أنتج عنيا  ذإ ،سابقا(وضحناىا أقميـ الغربي )كما فرزتيا أزمة اإلأ
زمة أو ، (0852-0851زمة التعداد السكاني )أوىي  ،تعرضت ليا نيجيريا

 (.0854-0853)االتحاديةاالنتخابات 

 -:2:76 -2:73التطورات السياسية الداخمية في نيجيريا  -رابعا: 

 -(:2:74-2:73زمة التعداد السكاني)أ-2
ف إذ إ ،ىمية سياسية كبيرة في نيجيرياألسكاني ذات جراء التعداد اإتعد عممية      

قميـ، ووفقا لما جاء في دستور االتحادي يتـ وفقا لعدد سكاف اإل توزيع مقاعد البرلماف
لؾ عاـ وذ ،وؿ تعداد سكاني في نيجيريا بعد استقاللياأجراء إفقد تـ  ،0851عاـ 

قميـ مكتب إنيجيرية بالتعداد حيث كاف في كؿ قاليـ ال، وىنا اىتمت جميع األ0851
 .(1)فضال عف وجود المكتب المركزي لمتعداد عمى المستوى االتحادي ،لمتعداد

يار عاـ أوحتى الحادي والعشريف مف  ،جراء التعداد لممدة ما بيف الخامسإتـ      
وس، غى العاصمة النيجيرية اللإتموز وصمت االحصائيات السكانية  ، وفي0851
عف تعداد السكاف ظيرت نتائج ىذا التعداد عف وجود زيادة كبيرة في نسب أوقد 

 11,4  0851صبح عدد السكاف بموجب تعداد عاـ أاذ ، 0842و 0841عامي 
                                                           

 (1)Max Siollun, Op.Cit, p.16.                                                                        

 (2) S .A .Aluko ,How Many Niigerians? Analysis of Nigerias Census 

Problems 1901-1963,The Journal of Modern Africian Studies, Vol 3,No 

3, 1965,p.377.                                                                                          
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و  ،قميـ الشرقيمميوف نسمة في اإل01,3و  ،قميـ الشماليمميوف نسمة في اإل
 1,6و ،قميـ وسط الغربإمميوف نسمة في  1,1و ،قميـ الغربيمميوف نسمة في اإل6,7
ثقؿ السكاني قد انتقؿ مف الشماؿ ف الأوس، وبذلؾ يتضح لنا غنسمة في ال مميوف

وىذا  ،عادة توزيع المقاعد البرلمانية بما يتناسبإثره سيتـ إلى الجنوب وعمى إ
 . (0)التعداد

عد تقريرا عف أو  ،التعدادنتائج  ((Warrenالمشرؼ البريطاني واريف  رفض       
قميـ ف رئيس وزراء اإلأ الإرقاـ التعداد، أجراء تحقيؽ في إوصى مف خاللو بأالتعداد 

عالف إدى الى تأخر أمما  ،عمف تمسكو بنتائج التعدادأو  ،الشرقي قد رفض ذلؾ
والجنوبييف ، وفي  ،شير تـ خالليا تبادؿ االتيامات بيف الشمالييفأتة النتائج لمدة س

ثناء انعقاد جمسة البرلماف االتحادي لمناقشة تقرير أو  ،0851وؿ عاـ كانوف األ
 ،عضاء حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييفأانسحب مف الجمسة  ،واريف

، ولعدـ اعالف نتائج التعداد وسط المتحدومؤتمر الحزاـ األ ،وحزب جماعة العمؿ
جراء ا  و  0851لغاء تعداد عاـ إرئيس الوزراء االتحادي  قرر ،0852حتى شباط عاـ 

 .(1)0852خر خالؿ عاـ آتعداد 

جراء التعداد الجديد الذي استمر مف الخامس حتى الثامف مف تشريف إثناء أو       
ف أال إد، لضماف نجاح التعداد الجدي ،جراءات شديدةإاتخذت  ،0852الثاني عاـ 

رقاـ، يريف في محاولة لمتأكد مف صحة األيضا لمدة شأعالف نتائج التعداد قد تأخر إ
مية لتعداد تشريف رقاـ الرسعمف مكتب التعداد المركزي األأ 0853وفي شباط عاـ 

وب وسكاف الجن ،مميوف نسمة 18,7ذ بمغ عدد سكاف الشماؿ إ،  0852الثاني 
مميوف  01,7قميـ الغربي ذ بمغ تعداد اإلإ ،قاليـمميوف نسمة مقسمة عمى األ 14,1

                                                           

(1) S .A .Aluko , p. 384;Larry Diamond, Op.Cit,p.133.                         

(2) Ibid, Op .Cit,p.484.                                                                           



  

 

 
81 

 05,64الجوس وفي العاصمة االتحادية  ،مميوف نسمة 01,3قميـ الشرقيواإل ،نسمة
 .(0)نسمة مميوف

قميـ ورئيس اإل ،رفض رئيس حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجرييف      
بحجة حدوث  ، نتائج التعدادOkpara0811- 0873)(1) (الشرقي الدكتور اوكبارا 

قميـ وسط الغرب رفضيا ىذا إعمنت حكومة أقميـ الشمالي ، كما تجاوزات في اإل
ي وصمويؿ اكينتوال عمف احمد بيممو رئيس وزراء االقميـ الشمالأفي حيف  ،التعداد

 . (2)قميـ الغربي قبوليـ نتائج التعدادرئيس وزراء اإل

ال سيما ة جديدة في البالد زمات سياسيأو  ،لى تطوراتإعالف نتائج التعداد إأدى      
ف أال إقميـ نتائج التعداد عمى الرغـ مف قبوؿ رئيس وزراء اإلقميـ الغربي، ففي اإل
عضاء حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف أعضاء حكومتو ال سيما أبعض 

اعمنوا رفضيـ لمتعداد، وىنا عمؿ حزب مؤتمر شعب الشماؿ إلنياء التحالؼ بيف 
الوطني لممواطنيف وبيف حزب المؤتمر  ،اكينتوالقميـ الغربي بزعامة اإلحكومة 

الحزب ى إلحويؿ حزبو الحزب الشعبي المتحد ذ قاـ بتشجيع اكينتوال بتإالنيجيرييف، ، 
شبو باإلنذار، الى أعضاء أوتوجيو دعوة كانت  ،الديمقراطي الوطني النيجيري

لحزب أ نضماـ الىجيرييف باالحكومتو مف حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف الني

                                                           

(1) John p .Mackintosh, Op .Cit, p. 552.                                                     

وس وحصؿ عمى شيادة الطب غ، درس في ال0811كانوف االوؿ عاـ اوكبارا: ولد في  ((2
منتصؼ  منذ (، ركز عمى السياسة الوطنية0841-0837وعمؿ في ىذه المينة خالؿ المدة )

( وزعيـ حزب 0855-0851صبح رئيس وزراء االقميـ الشرقي خالؿ المدة)أ،و 0841عاـ 
 : ينظرالمجمس الوطني لنيجيريا والكاميروف بعد نامدي ازيكوي. 

Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit, p.284                                              

 (3)  Larry Diamond, Op.Cit, p139 .                                                              
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مر الوطني عضاء حزب المؤتأفانضـ معظـ  ،و فقداف مناصبيـ الوزاريةأ ،الجديد
 . (0)0853ذار عاـ  آلى الحزب الجديد الذي تأسس في إلممواطنيف النيجيرييف 

نتيت أزمة التعداد السكاني بقبوؿ الحكومة االتحادية النتائج النيائية اوبذلؾ       
قبوؿ  ( Awsadebaaقميـ وسط الغرب اوساديباي )إعمف رئيس وزراء أما ك ،لمتعداد
ا الدكتور اوكبارا مأمر ، وؿ األأف رفضو ألتعداد لمصمحة وحدة نيجيريا بعد نتائج ا

عالف لنتائج التعداد عمى الرغـ مف اإل فقد بقي معارضا ،قميـ الشرقيرئيس وزراء اإل
حادية خالؿ االنتخابات االت 0852عاـ لى نتائج تعداد تشريف الثاني إباالستناد 

 .  (1)حزاب السياسية النيجيرية باالستعداد ليا( التي أخذت األ0854 -0853)

 -:2:74دستور نيجيريا الجميوري عام  -3
بضرورة  0852طالب نامدي ازيكوي حاكـ نيجيريا العاـ في منتصؼ عاـ        

بحيث يصبح ىناؾ  ،وذلؾ الستكماؿ استقالؿ نيجيريا ،تطبيؽ النظاـ الجميوري
ثناء انعقاد المؤتمر العاـ لزعماء نيجيريا ألمجميورية لو صالحيات دستورية، و رئيس 

قامة النظاـ الجميوري إتقرر  ،0852تموز عاـ  16-14في الجوس خالؿ المدة 
 تتعدى ف الأو  ،لمجميورية مف قبؿ السمطة التشريعية ف يتـ انتخاب رئيسأعمى 

الصالحيات الممنوحة لرئيس الجميورية الصالحيات التي منحت سابقا لمحاكـ العاـ 
 ،، وخالؿ االحتفاؿ بالعيد الثالث الستقالؿ نيجيريا اعمف عنيا دولة جميورية اتحادية

 . (2)0852صدار دستور جديد لمبالد عاـ إكما تـ 

                                                           

 ؛234.س. لويد، المصدر السابؽ، ص ب (2)  

Dudley Billy, Op. Cit  , pp.66-67.                                                                 

(2) Larry Diamond, Op.Cit,p.141 .                                                               

(3)Eyene Okpanachi&Ali Carba, Op.Cit,p.5.                                                
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وقائد  ،ىو رئيس الدولةصبح رئيس الجميورية أ ،0852وبموجب دستور عاـ       
القوات المسمحة التحاد نيجيريا الفيدرالي ، كما حدد الدستور طريقة اختيار رئيس 

وذلؾ عف طريؽ اقتراع سري في اجتماع مشترؾ لمجمسي البرلماف  ،الجميورية
و أ ،عمى طمب موقع مف قبمو ف يتـ ترشيحو بناءً أو  ،والشيوخ( ،االتحادي ) النواب

جود منافس لو يعمف انتخابو عضاء البرلماف، وفي حالة عدـ و أف كثر مأو أ ،ثالثة
عضاء البرلماف، اما في حالة وجود أصوات جميع أ% مف 41ف يحصؿ عمى أعمى 

عضاء البرلماف ىو الذي يكوف  أف الذي يحصؿ عمى اكثر مف ثمثي إف ،منافس لو
ـو انتخابو ي فائزا في االنتخابات، كما حددت مدة رئاستو بخمس سنوات تبدأ مف

أو  ،خرى كعضوية البرلماف االتحاديأي وظيفة أ يشغؿ ف الأرئيسا لمبالد بشرط 
 .(0)و أي وظيفة أخرىأ ،و االقميميةأ ،السمطة التشريعية

وذلؾ مف خالؿ  ،حدد الدستور اجراءات عزؿ رئيس الجميورية مف منصبو       
عضاء مجمس أف ال يقؿ عف ربع عدد أعضاء عمى وقع مف قبؿ عدد مف األطمب م  
ثـ يتـ عرضو  ،ويقدـ الطمب الى رئيس مجمس الشيوخ ،و مجمس النوابأ ،الشيوخ

ف إعضاء البرلماف فأة الموافقة عميو مف قبؿ ثمثي وفي حال ،عمى البرلماف االتحادي
ما في حالة بقاء أف ممارسة صالحياتو الممنوحة لو، رئيس الجميورية يتوقؼ ع

ف رئيس مجمس الشيوخ إف ،و مرضوأ ،بسبب سفره ،س الجميورية شاغراً منصب رئي
مس النواب لى رئيس مجإسناد ىذا المنصب إومف حؽ مجمس الوزراء  ،يتولى ميامو

، كما ف يتولى ىذا المنصب أف رئيس مجمس الشيوخ يستطيع أفي حالة عدـ اقتناعو 
لى حيف إشخص يقـو بمياـ رئيس الجميورية  يأمف حؽ مجمس الوزراء تعييف 

                                                           

(1) Bowstock   Umaroho ,Op. Cit. p.64; Awa .  O .Eme , Op .Cit. p.131.  
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داء ميامو في حاؿ ألجميورية مف ف يتمكف رئيس اأو الى أ ،انتخاب رئيس جديد
 .(0)عدـ قدرة رئيس مجمس النواب القياـ بيذه المياـ

نيا أ 0852فقد نص دستور عاـ  ،لى السمطة التشريعية االتحاديةإما بالنسبة أ     
ب( وبتصديؽ مف رئيس ومجمس النوا ،حادي ) مجمس الشيوختتكوف مف البرلماف االت

لبرلماف تتـ المصادقة عميو صداره بعد عرضو عمى اإي قانوف يتـ أف أالجميورية، و 
فقد  ،وتعطيمو ،ما بالنسبة الى دعوة حؿ البرلماف االتحاديأمف رئيس الجميورية ، 

ي مكاف في داخؿ نيجيريا أعقد الفصؿ التشريعي لمبرلماف في نص الدستور عمى 
ذا كاف إ ،ف ال يتأخر عمى اثني عشر شيرًا مف انتياء الفصؿ التشريعي السابؽأعمى 

ووفقا لما يحدده رئيس  ،اذا كاف قد تـ حؿ البرلماف ،و ثالثة أشيرأ ،البرلماف مؤجال
، (1)و تأجيؿ البرلماف الذي حددت مدتو بخمس سنواتأ ،الجميورية الذي بإمكانو حؿ

 ،قرار السالـإجؿ أصدار القوانيف مف إنح الدستور السمطة التشريعية حؽ م كما
عالف حالة إالدستور الحاالت التي يمكف فييا جؿ نيجيريا، وتضمف أوالنظاـ مف 

الحالة العامة ف أوفي حالة قرار مجمسي البرلماف ب ،وىي في حالة الحرب ،الطوارئ
البرلماف  صدار قرار مفإوكذلؾ في حالة  ،عالف حالة الطوارئإفي نيجيريا تتطمب 

ف المؤسسات أب قؿعضاء البرلماف عمى األأتحادي حاصؿ عمى تأييد ثمثي عدد اال
 . (2)الديمقراطية في نيجيريا غير قادرة عمى العمؿ

و مف أ ،فقد كانت بيد رئيس الجميورية مباشرة ،تحاديةما السمطة التنفيذية االأ    
ف يمارس صالحياتو وفقا لنصيحة مجمس الوزراء، أعمى  خالؿ موظفيف تابعيف لو

ومجمس  ،وتعييف رئيس الوزراء ،فضال عف ممارسة صالحيات لرفض حؿ البرلماف

                                                           

(1) Abdul- Rahoof Adeba yo Bello, Op. Cit ,p.53.                                         

                                       .Ibid,p. 54 ؛064، ص سنوات الحسـعبد الممؾ عودة،  (2(

(3) Bowstock  Umaroho ,Op.Cit.p.64; Awa. O .Eme , Op .Cit. p.138 .       
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 ف يكوف مجمس الوزراء مسؤوالً أعضاء ىيئة رئاسة الجميورية عمى أوتعييف  ،الوزراء
 .(0)ماـ البرلماف االتحاديأمسؤولية جماعية 

صبحت المحكمة االتحادية أ 0852فبموجب دستور عاـ  ،القضائيةما السمطة أ     
نيـ مف قبؿ وخمسة مف القضاة يتـ تعيي ،العميا تتكوف مف رئيس القضاء االتحادي

، ومف حؽ ىذه المحكمة النظر  عمى نصيحة رئيس الوزراء رئيس الجميورية بناءً 
 .( 1)ـ نفسياقاليو بيف األأ ،قميـإي أو أ ،ي نزاع يحدث بيف االتحادأفي 

ف أفقد نص عمى  ،قميميةمواد تخص الدساتير اإل0852تضمف دستور عاـ     
المجمس التشريعي لإلقميـ  يؿ عميو يكوف بإصدار قانوف مفقميـ يتـ التعدإي أدستور 

عضاء، وبعد الموافقة عميو مف عمى موافقة ما ال يقؿ عف ثمثي األبشرط حصولو 
قميـ بموجب صبح حاكـ اإلأقميـ لممصادقة عميو، كما لى حاكـ اإلإيقدـ  ،قبؿ المجمس
ـ تعيينو مف قبؿ رئيس الجميورية ويت ،ىو رئيس السمطة التنفيذية 0852دستور عاـ 

ت صالحياتيا تطبيؽ مواد فقد شمم ،ما السمطة التنفيذية لألقاليـألمدة خمس سنوات ، 
ف ال أعية لألقاليـ عمى السمطة التشري وجميع القوانيف التي تصدرىا ،قميـدستور اإل

 . (2)يتعارض ذلؾ مع عمؿ السمطات التنفيذية االتحادية لتنفيذ صالحياتيا

 0852فقد منع دستور عاـ  ،قميميةلى السمطات التشريعية اإلإما بالنسبة أ     
وعدـ الجمع بيف  ،قميميوعضوية المجمس التشريعي اإل ،الجمع بيف عضوية البرلماف

، اما (3)قميميإي مجمس تشريعي أوعضوية  ،عضوية المجنة االنتخابية االتحادية
سيا قضاة بدرجة أخرى ير أنشاء محاكـ إفقد سمح بموجب الدستور  ،السمطة القضائية

                                                           

1) Abdul- Rahoof Adeba yo Bello, Op. Cit ,p. 55.                              )  

(2)Awa.O.Eme, Op .Cit , p.180.                                                            

 (3) Ibid, Op .Cit  , p.260.                                                                      

 .064عبد الممؾ عودة، سنوات الحسـ ، ص ((4
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دنى درجة مف المحكمة العميا لإلقميـ، أف تكوف ىذه المحاكـ أرئيس محكمة عمى 
وتحكـ  ،قميـ الشماليعية في اإلشاء محكمة استئناؼ شر نإفقد تـ  ،فضال عف ذلؾ

 0852ف دستور عاـ أ. يالحظ مف ذلؾ  (0)وفقا ألحكاـ الشريعة االسالمية
ال في بعض الجوانب إ 0851ًا عف دستور االستقالؿ عاـ الجميوري لـ يختمؼ كثير 

 المحددة.

 -(:2:76-2:75االنتخابات االتحادية ) -4
( 0852-0851د السكاني لعاـ )زمة التعداأعمى الرغـ مف خروج البالد مف      
خرى تمثمت بأزمة االنتخابات أزمات سياسية أى إلو سرعاف ما تعرضت أنال إ

ة الحممة االنتخابية في (، وكاف ذلؾ واضحا منذ بداي0854-0853االتحادية عاـ )
االتحادي بيف حزب مؤتمر السيما بعد نياية التحالؼ  0853وؿ عاـ كانوف األ

وحزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف ، ففي حزيراف عاـ  ،شعب الشماؿ
يف خالؿ زيارتو عمف اوكبارا رئيس حزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيريأ ،0853

عمف أمؤتمر شعب الشماؿ، وفي المقابؿ  نياية تحالؼ حزبو مع حزب لإلقميـ الغربي
ف حزبو لف أ 0853حمد بيممو في تموز عاـ أر شعب الشماؿ رئيس حزب مؤتم

وطني لممواطنيف النيجيرييف حتى و اتفاؽ مع حزب المؤتمر الأ ،يدخؿ في اي تحالؼ
 .(1)ف لـ يحصؿ عمى االغمبية في االنتخاباتأ

عمف عف تشكيؿ التحالؼ الوطني النيجيري ذي التوجيات أ 0853ب عاـ آوفي      
وضـ الحزب الديمقراطي الوطني  ،زب مؤتمر شعب الشماؿالمحافظة بزعامة ح

والجبية الديمقراطية لوسط الغرب  ،النيجيري) بزعامة اكينتوال حاكـ االقميـ الغربي(
حزاب الصغيرة وبعض األ ،المعارضة لحزب المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف

                                                           

1) Abdul- Rahoof  Adeba yo Bello, Op. Cit ,p53-55.                         ) 

                                     John p. Mackintosh, Op.Cit,p.p.15-17.       ( (2 
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عمف عف تشكيؿ تحالؼ مضاد عرؼ أ نفسو العاـ مف يموؿأقميـ الشرقي، وفي في اإل
ذي التوجيات االشتراكية بزعامة حزب  (التحالؼ الكبير التقدمي المتحد)باسـ 

جماعة العمؿ المعارضة لحكومة  وضـ حزب ،المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف
وسط ومؤتمر الحزاـ األ ،وحزب االتحاد التقدمي لمعناصر الشمالية ،قميـ الغربياإل

ثر تشكيؿ ىذيف إالسياسية النيجيرية بالتطور عمى زمة خذت األأوبذلؾ المتحد، 
ذ إ، (0)نشاء واليات جديدة إاف ما ظيرت الخالفات بينيما حوؿ وسرع ،التحالفيف
جديدة في المناطؽ الجنوبية مف نشاء واليات إالتحالؼ الكبير التقدمي المتحد  طالب
ألنو سيؤدي الى  ،الوطني الديمقراطيمر الذي رفضو التحالؼ األ ،قميـ الشمالياإل

 ،والييئات العامة ،تقميص مركزىـ في االتحاد النيجيري مف حيث التمثيؿ السياسي
 . (1)وغيرىا ،والقوات المسمحة

شيدت الحممة االنتخابية التي سبقت االنتخابات انتياكا لقواعد الممارسة       
لمنعيا مف  ،لمعارضة السياسيةماـ اأدارية طية حيث وضعت العراقيؿ اإلالديمقرا
وفرض  ،والسجف ،لى االعتقاؿإء عضاية االنتخابية ، كما تعرض بعض األالدعا

عماؿ بشكؿ وتركزت ىذه األ ،فضال عف تصفية المعارضيف السياسييف ،الغرامات
والغربي وذلؾ لوجود حمالت انتخابية لتحالؼ  ،قميميف الشماليخاص في اإل

ثر ذلؾ اجتمع إ، وعمى  (2)المعارضة المتمثؿ بالتحالؼ الكبير التقدمي المتحد 
وضاع ألمتخفيؼ مف سوء  0853وؿ عاـ في تشريف األحزاب السياسية زعماء األ

ي الحممة االنتخابية ، وتـ االتفاؽ خالؿ ىذا االجتماع عمى توفير فرص متساوية ف

                                                           

  Op .Cit. p.                                           Post .K .W& Vickers .Michael, ( (1  

 (2) Richard L.Sklar,Op.Cit.p.152      .                                                          

 (3) Oyediran  Oyeleye , Nigerian Government and Politics under  

Military ,Rule1966- 1974, London , 1979, p18.                                  
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 جميعلغاء العنؼ السياسي با  و  ،والتجمع ،وحرية االنتقاؿ ،الدعاية االنتخابية
 .(0)نواعوأ

 0853وؿ عاـ وبعد حؿ البرلماف االتحادي في الحادي عشر مف كانوف األ     
والممارسات غير  ،العنؼ جميورية نامدي ازيكوي مف استمرارحذر رئيس ال

ف ذلؾ التحذير لـ يغير مف أال إ، (1)والمخاطر التي قد تنشأ عف ذلؾ ،الدستورية
وانتشار  ،ومنازؿ المعارضة ،قميـ الشمالي حرؽ سياراتذ تـ في اإلإ ،وضاع شيئااأل

حزاب المسيطرة االنتخابات مف قبؿ األ دارةإفضال عف حدوث تالعب في  ،العنؼ
يوـ الثامف عشر مف كانوف  يكوفف أف كاف مف المقرر أ، فبعد (2)عمى كؿ اقميـ

مف  سماء مرشحي االنتخابات التي ستجري في الثالثيفأخر موعد لتسميـ أوؿ ىو األ
ونتيجة  ،عمف التحالؼ الكبير التقدمي المتحدأ، فقد  0853وؿ عاـ كانوف األ
ف ىؤالء المرشحيف أخر باآل واعتقاؿ البعض ،عضائو لالختطاؼأبعض  لتعرض

ف المجنة أال إالنتخابية لتمكينيـ مف الترشيح، رؾ المجنة افي حاؿ لـ تتح ،وففائز 
لى التاسع إي أ ،االنتخابية اكتفت بتمديد الموعد النيائي لمترشيح يوما واحدا فقط

ثر إديده لمدة اسبوع، وعمى في حيف طالبيـ التحالؼ بتم ،وؿعشر مف كانوف األ
ـ مف تكوف بإشراؼ األأشير و أالؼ بتأجيؿ االنتخابات لمدة ستة طالب ىذا التح ،ذلؾ

ف رئيس الوزراء االتحادي ابو بكر تفاوا باليوا أ إالالمتحدة وتشكيؿ حكومة مؤقتة، 
، فدعا  (3)رفض تمؾ المطالب التي قدمت لو مف قبؿ رئيس الجميورية نامدي ازيكوي

                                                           

(1) John p.Mackintosh, Op.Cit. pp. 578-581.                                               

2) Richard L.Sklar,Op.Cit.p.153.                                                                ) 

(3) Ajayi Adegboyega Isaac, Leadership, Followership and Socio-

political Development in Post-Independence Nigeria, The Journal of    

  History,Political Science and International Relations, 

Vol.1,No.9,2012,pp.192-193 .                                                              

(4)  Larry Diamond,Op.Cit.p.209 ; Post .K .W& Vickers .Michael ,Op 

.Cit . pp.129-131 .                                                                                         
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في السادس والعشريف مف كانوف  ربعة لالجتماعقاليـ األس الجميورية حكاـ األرئي
قاليـ في التاسع والعشريف مف ف يجتمع برؤساء وزراء األأعمى  0853ؿ عاـ و األ

ف رؤساء وزراء أال إجراء االنتخابات بيـو واحد، إي قبؿ موعد أ ،الشير نفسو
عمف زعماء التحالؼ أوبذلؾ  ،والغربي لـ يحضرا ىذا االجتماع ،قميميف الشمالياإل

 . (0)الكبير التقدمي المتحد مقاطعتيـ لالنتخابات

قاطع ، 0853وؿ عاـ نتخابات في الثالثيف مف كانوف األجراء االإوعند        
ال إلمتحد االنتخابات مقاطعة تامة ، قميـ الشرقي مركز التحالؼ الكبير التقدمي ااإل
 ،ف ىذه المقاطعة لـ تنجح في االقميـ الشمالي مركز التحالؼ الوطني النيجيريأ

دائرة انتخابية مف  43تخابات في جراء االنإقميـ الغربي ، حيث تـ وكذلؾ في اإل
ربع دوائر أفقد قاطعت ثالث دوائر مف بيف  ،وسغما في الأدائرة،  46صؿ أ

ثـ توجو  ،بمقاطعة االنتخابات في الصباح أقميـ الغرب بدإاالنتخابات ىناؾ، وفي 
 .(1)ف لمتصويت في االنتخابات في منتصؼ النيارو لناخبا

يجابية لمتحالؼ الوطني إقميـ الشرقي بنتائج نتخابات في اإلجاءت مقاطعة اال      
فقد بمغ عدد المقاعد التي فاز بيا  ،النيجيري الذي حقؽ فوزا كبيرا في ىذه االنتخابات

مقعدا حصؿ عميو  25و ،مقعدا لحزب مؤتمر شعب الشماؿ 051مقعدا منيا  087
ما التحالؼ الكبير أقميـ الغربي، لنيجيري في اإللديمقراطي الوطني احميفو الحزب ا

 ،فقط مقعداً  26فقد حصؿ عمى  ،التقدمي المتحد رغـ دعوتو الى مقاطعة االنتخابات
مقاعد لحزب  4و ،مقعد لحزب جماعة العمؿ 04قميـ الغربي في اإل مقعداً  11منيا 

                                                           

(1) John p. Mackintosh, Op. Cit, p.p 586-587.                                            . 

 (2) Fredrick C. Dummar , The History of The Nigerian Army And The 

   Implications for The Future of  Nigeria ,Master of Military Art and   

Science General Studies, University of Nevada, Reno, U SA, 1989,pp.20-

21;  Richard L. Sklar ,Op .Cit ,pp.153-154.                                             
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مقاعد  3و ،لغربقميـ وسط اإفي  مقعداً  02و ،المؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف
 . (0)قميـ الشماليفي اإل

ف يقوـ أكاف عمى رئيس الجميورية  ،وبإعالف نتائج االنتخابات االتحادية      
ف ذلؾ لـ يحدث فقد أال إلتشكيؿ الحكومة الجديدة،  ،غمبية البرلمانيةبدعوة زعيـ األ

ف يقـو أنو يفضؿ استقالتو مف منصبو عمى أزيكوي عمف رئيس الجميورية نامدي اأ
الحكومة الجديدة ،  بو بكر تفاوا باليوا لرئاسةأة زعيـ التحالؼ الوطني النيجيري بدعو 

ي أفي  اً ف منصب رئيس الوزراء لـ يكف خاليأبو بكر تفاوا باليوا أعمف أوفي المقابؿ 
ثناء أت حدثت ي تجاوزاأف أو  ،جراء االنتخاباتإثناء أو أ ،وقت سواء قبؿ

وبذلؾ يكوف عمى رئيس الجميورية  ،ـ عمييا مف قبؿ القضاءفيكوف الحك ،االنتخابات
 . (1)عادة تعيينو رئيسًا لوزراء االتحاد النيجيريإ

لى إورئيس الوزراء االتحادي  ،زمة السياسية بيف رئيس الجميوريةوصمت األ    
قميـ الشرقي عمى اإل ورئيس قضاة ،ف عرض رئيس قضاة االتحادألى إطريؽ مسدود 

 -:تيةوىي اآل ،طرفيفزمة بيف الميورية خطة تضمنت ست نقاط لحؿ األرئيس الج

 خيرة.مة موسعة عمى أساس االنتخابات األتشكيؿ حكو   -0
 ف يقوـ القضاء بالفصؿ في الشكاوى حوؿ االنتخابات.أ  -1
 ،صوات فييا قميالالدوائر التي كاف عدد األ اما عد ،اعتماد النتائج المعمنة  -2

 فتعاد فييا االنتخابات.
ف أو  ،شيرأوالنظاـ االنتخابي خالؿ ستة  ،تشكيؿ لجنة لمراجعة الدستور  -3

 تنتيي مف عمميا خالؿ عاـ .

                                                           

1) Oyediran, Oyeleye, Op.Cit.p.18.                                                            ) 

 (2) John p. Mackintosh , Op.Cit, p.590 ; Post .K .W& Vickers .Michael,  

Op.Cit. p.192.                                                                                       
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يو إلفيما توصمت  ،ف تكوف ىناؾ جمعية دستورية تأسيسية ميمتيا النظرأ  -4
 المجنة.

 .(0)جراء انتخابات جديدة في االقميـا  و  ،قميـ الغربيحؿ حكومة اإل  -5
نو ال أساس أالتحادي عمى النقطة السادسة عمى اعترض رئيس الوزراء ا        

واخر عاـ أما ادامت ستجري فييا االنتخابات قميـ الغربي داعي لحؿ حكومة اإل
ورئيس  ،وافؽ رئيس الجميورية نامدي ازيكوي ،، وبعد مفاوضات عديدة0854

جود النقطة السادسة ، وبذلؾ كمؼ الوزراء ابو بكر تفاوا باليوا عمى ىذه الخطة دوف و 
ابو بكر تفاوا باليوا بتشكيؿ  0854رئيس الجميورية في الرابع مف كانوف الثاني عاـ 

 . (1)الحكومة الجديدة

جراء بدأت الحممة االنتخابية تمييدا إل ،بعد االتفاؽ السابؽ بيف ازيكوي وباليوا       
اـ وؿ عكانوف األ انتخابات الثالثيف مفاالنتخابات التكميمية في الدوائر التي قاطعت 

حقؽ  ،0854ذار عاـ آجريت في الثامف عشر مف أ، وخالؿ االنتخابات التي 0853
قميـ إلمقعدا في ا 42اذ حصؿ عمى  ،التحالؼ الكبير التقدمي المتحد فوزا كبيرا

مقاعد  ةلعدـ وجود منافس ليـ وثالث ،مقعدا فاز بيا مرشحوه 04فضال عف  ،الشرقي
صبح لمتحالؼ الكبير أقميـ وسط الغرب، وبذلؾ إاحد في ومقعد و  ،وسغفي ال

مقعدا لمتحالؼ الوطني 087مقابؿ  ،مقعدا في مجمس النواب 018التقدمي المتحد 
 . (2)مقاعد فقط ةوحصؿ المستقموف عمى خمس ،النيجيري

                                                           

(1) Oye Ogunbedejo, Conflict Images :Colonial Legacy, Ethnicity, 

And Corruption in Nigerian Politics 1960-1966,The Journal of 

modern  African studies, Vol4,No1, July 1979,pp.85-89.                      

(2) Ibid,p.89;   Larry Diamond,Op.Cit.p.223.                                               

(3) Ibid , pp. 227-228.                                                                                    
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تشكيؿ حكومة  بو بكر تفاوا باليوا أعمف أ 0854وؿ مف نيساف عاـ وفي األ   
وبيف ازيكوي، وتضمنت ىذه الحكومة زيادة  ،اتحادية وفقا لالتفاؽ الذي حدث بينو

ذ حصؿ إسكرتيرا برلمانيا،  15و ،وزيرا 43حيث بمغ عددىـ  ،في عدد الوزراء
لحزب مؤتمر شعب  11منيا  ،منصبا وزاريا 25التحالؼ الوطني النيجيري عمى 

ومف الوزارات التي شغموىا  ،طني النيجيريلمحزب الديمقراطي الو  03و ،الشماؿ
ما المناصب الوزارية التي أ ،واالقتصادية ،والتنمية ،والداخمية ،والخارجية ،الدفاع

منصبا وزاريا  04فقد بمغ عددىا  ،حصؿ عمييا التحالؼ الكبير التقدمي المتحد
 ،الماليةالمؤتمر الوطني لممواطنيف النيجيرييف، وشغموا مناصب وزارات  شغميا حزب

وبذلؾ  ،فمـ يحصؿ عمى منصب وزاري ،ما حزب جماعة العمؿأوالعدؿ وغيرىا، 
رغـ  ،وبقيت نيجيريا دولة واحدة ،زمة االنتخابات االتحاديةأسدؿ الستار عمى أ

ورغـ ذلؾ سرعاف ما ثناءىا، أواالنتياكات التي حدثت  ،الممارسات غير الديمقراطية
 .(0)قميـ الغربيخرى تمثمت بأزمة انتخابات اإلأزمة سياسية ألى إتعرضت البالد 

 -:2:76قميم الغربي عام زمة انتخابات اإلأ  -:خامساً 

 0853وؿ عاـ ف انتخابات الثالثيف مف كانوف األلـ تختمؼ ىذه االنتخابات ع    
والحمالت االنتخابية التي  ،مف حيث عدـ االلتزاـ بقواعد الممارسات الديمقراطية

تحقيؽ الفوز حزاب السياسية المشاركة في االنتخابات فقد حاولت األ ثناءىا ،أحدثت 
ف فوز التحالؼ الكبير التقدمي في ىذه االنتخابات أشكاؿ ال سيما ي شكؿ مف األأب

قميات مناطؽ أف ذلؾ سيشجع أل ،سيكوف خطيرا بالنسبة لمتحالؼ الوطني النيجيري
وىذا ما ال  ،قاليـ جديدة لياأبإنشاء يـ الشمالي عمى المطالبة قموسط في اإلالحزاـ األ

ـ السياسي في االتحاد ألنو سيؤثر عمى وضعي ،يقبؿ بو حزب مؤتمر شعب الشماؿ
خر الفوز في فقد حاوؿ ىو اآل ،ما التحالؼ الكبير التقدمي النيجيريأالنيجيري. 

                                                           

(1) Larry Diamond, Op.Cit. p .233;  Oyediran, Oyeleye, Op.Cit.p.19 .       
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قميـ الشمالي عمى الحكومة االتحادية ال إلنياء سيطرة اإل ،0854انتخابات عاـ 
وفي االنتخابات ، (0852-0851سيما بعد ىزيمتيـ في التعداد السكاني)

 .  (0)(0854-0853االتحادية)

قاـ كال التحالفيف  ،0854وؿ عاـ جراء االنتخابات في تشريف األإوقبؿ        
ف الحزب الديمقراطي أثناء االنتخابات، فنجد أعماؿ لمحصوؿ عمى التأييد ببعض األ

والمسيطر عمى حكومة  ،ضو التحالؼ الوطني النيجيري(الوطني النيجيري ) ع
قميـ الغربي حيث سعار الكاكاو المحصوؿ الرئيس في اإلأي قاـ برفع قميـ الغرباإل

% مف السعر 51 عمى كاف المزارعوف يحصموف مف حكومة االقميـ عمى سعر يزيد
مؤيدة لمحزب  اً وعيف محميا لجان ،الفعمي، كما تـ حؿ مجالس الحكـ المحمي المنتخبة

 .(1)الحاكـ 

ف حزب أال سيما واجو مشاكؿ عدة فقد  ،ما التحالؼ الكبير التقدمي المتحدأ     
كوف بيد تقميـ سف انتخابات اإلإف ، مف ثـجماعة العمؿ لـ يكف مشاركًا في السمطة

وحزب المؤتمر  ،منافسييا، فضال عف الصراع الداخمي بيف حزب جماعة العمؿ
ذ كاف ىناؾ مرشحوف منافسوف مف الحزبيف عمى إ ،الوطني لممواطنيف النيجيرييف

التغيرات التي طرأت عمى عممية االنتخابات قبؿ حؿ  ا ، فضال عفالمقاعد نفسي
غالؽ إومنيا  ،0854يموؿ عاـ أإلقميـ الغربي في الثامف عشر مف مجمس الجمعية ل

وىذا سيؤدي  ،بعة بدال مف الساعة السادسة مساءً الرالجاف االنتخابات في الساعة 
لى عدـ مشاركة العماؿ المؤيديف لمتحالؼ الكبير التقدمي المتحد في ىذه إ

كما تـ منح المسؤوليف عف االنتخابات الخاضعيف لمحزب الحاكـ حؽ  ،االنتخابات
                                                           

(1)Tamuno ,N .Tekena , Seperatist  Agitations in Nigeria Since 

1914,The    Journal of Modern African Studies, Vol8, No4, London.1974, 

p.573.                                                                                                     

 (2) Oyediran , Oyeleye, Op.Cit.pp.20-21.                                                    
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ة ي دائرة انتخابية تحدث فييا اضطرابات خالؿ الحممأتأجيؿ االنتخابات في 
 .(0)االنتخابية

فعمى الرغـ مف قياـ التحالؼ الكبير  ،ما بالنسبة الى عممية تسجيؿ المرشحيفأ   
دائرة  83سماء مرشحيو في الدوائر االنتخابية البالغ عددىا أدمي المتحد بإعالف التق
ف المسؤوليف عف تسجيؿ المرشحيف قد أال إعالف حؿ مجمس الجمعية الغربي، إ بعد

سير بعد تسجيؿ مرشحي الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري، وىذا اختفوا دوف تف
قميـ الغربي منذ بداية اإل انتخاباتوتدخؿ الحزب الحاكـ في  ،يظير مدى سيطرة
 .(1)حممتو االنتخابية

شراؼ فقد طالب باإل ،ولخشية التحالؼ الكبير التقدمي مف تزوير االنتخابات      
خابات جراء االنتإففي يـو  ،ف ذلؾ لـ يحدثأال إوالشرطة،  ،عمييا مف قبؿ الجيش

فقد قتؿ  ،عماؿ عنؼ عديدةأحدثت  0854وؿ عاـ في الحادي عشر مف تشريف األ
واثناف مف المندوبيف الحزبييف ، كما  ،خمس مف الموظفيف المسؤوليف عف االنتخابات

عضاء أومنازؿ  ،قاـ مؤيدي التحالؼ الكبير التقدمي المتحد بإحراؽ بعض سيارات
وبطرؽ مختمفة كمنعيـ  ،الحزب الحاكـ العتقادىـ بالتالعب بعممية التصويت

صوات في كثير ثناء فرز األأالمتحد مف الحضور لمندوبي التحالؼ الكبير التقدمي 
نما تـ ا  و  ،عالف نتائج االنتخابات في الدوائر ذاتياأمف الدوائر االنتخابية، كما منع 

عالنياقميـ و اإللى مكتب رئيس وزراء إرساليا إ  . (2)مف خالؿ االذاعة ا 

ـ الغربي قميذاعة اإلإعمنت أ 0854مف عشر مف تشريف االوؿ عاـ وفي الثا     
ولـ يحصؿ  ،فوز الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري الحاكـ بأغمبية المقاعد

                                                           

1) Post .K .W& Vickers .Michael, Op .Cit, pp.225-226.                       )  

(2) Larry Diamond, Op. Cit, pp.261-262.                                                

(3) Ibid, pp.263-265.                                                                              
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قميـ ذاعة اإلإمقعدا، في حيف أعمنت  06ال عمى إالتحالؼ الكبير التقدمي المتحد 
شرقي بفوز التحالؼ الكبير التقدمي المتحد ممثال بحزب جماعة العمؿ بحصولو ال

التناقضات في نتائج االنتخابات  مقعدا ، ونتيجة ليذه 83مقعدا مف بيف  57عمى 
نو سيقوـ بتشكيؿ حكومة مؤقتة في أزب جماعة العمؿ الحاج اديجبينرو عمف زعيـ حأ

قميـ الغربي، شكيؿ الحكومة الجديدة في اإلكـ بتحاؿ تكميؼ اكينتوال زعيـ الحزب الحا
نيا أال إكومة مؤقتة تشكيؿ ح أعمف اديجبينرو  ،وبعد تكميؼ األخير بتشكيؿ الحكومة

لى تدىور إدى أمما  ،وعدد مف وزرائو ،ذ تـ اعتقاؿ اديجبينروإ ،لـ يكتب ليا النجاح
لى الحكـ إاحتجاجا عمى الحكومة التي وصمت  قميـ الغربيوضاع السياسية في اإلاأل

 . (0)نتخاباتعف طريؽ التزوير في اال

دعاء المعارضة، واستمرار الحزب اير انتخابات االقميـ الغربي حسب دى تزو أ     
في الحكـ الى انتشار الفوضى  الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة اكينتوال

حدثت  ،0854وؿ عاـ شر مف تشريف األميـ، ففي الخامس عقضطرابات في اإلواال
وتـ  ،االضطرابات في مدينة ابيوكوتا مسقط رأس اديجبينرو احتجاجا عمى اعتقالو

ظاىر س رئيس الوزراء اكينتوال، كما تأدينة ايميشا مسقط ر اليجـو عمى المنازؿ في م
الغاز لتفريؽ واستخدمت الشرطة قنابؿ  ،قميـ الغربيطالب جامعة اباداف عاصمة اإل

جراء تخفيضات كبيرة إوائؿ تشريف الثاني أعالف الحكومة في إالمتظاىريف ، وبعد 
 ،وابيوكوتا ،منيا موشيف ،سعار الكاكاو عمت المظاىرات في عدد مف المناطؽأفي 

العشرات مف  وقتؿ خالليا ،وغيرىا مف المناطؽ ،وايكيتي ،واوندو ،وايميشا
قميـ الغربي فرضت حكومة اإل ،ليذه االضطراباتوالشرطة، ونتيجة  ،المتظاىريف

                                                           

(1)Emmanuel Oladipo Ojeo, Leader Ship Crisis and Political 

Instability in Nigeria 1964-1966, The Personalities, The Pertier and the 

Policies, The Journal of History, Political Science and International 

Relator ,Vol1,No1, February, 2012, p.11; Larry Diamond, Op. 

Cit.pp.265-266 .                                                                                     
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وحظرا عمى صحؼ التحالؼ الكبير التقدمي  ،حظرا لمتجواؿ في عدد مف المناطؽ
 .(0)المتحد

واسط شير تشريف أعضاء حزب جماعة العمؿ في أاثنيف مف  ونتيجة الغتياؿ       
حيث تـ تدمير  ،قميـ الغربيوالعنؼ في اإل ،اتسعت االضطرابات ،0854الثاني عاـ 

فضال عف حرؽ أحد الحكاـ  في مدينة ايجيبو ، كما قاـ  ،ممتمكات الحكومة
والمنازؿ التي تعود ألعضاء الحزب  ،والمحاصيؿ ،الفالحوف بحرؽ مزارع الكاكاو

، (1)لى الجوس واباداف، كما تـ اليجـو عمى مراكز الشرطةإوالذيف ىربوا  ،الحاكـ
ة التي قاـ بيا زعماء اليوروبا إليجاد حؿ ليذا وعمى الرغـ مف محاوالت الوساط

قميمية تضـ إلى تشكيؿ حكومة إحكومة اكينتوال لـ تستجب لمدعوة ف أال إ ،الوضع
عجزت قوات  ،0854جراء انتخابات جديدة، وفي أواخر عاـ إحزاب لحيف األ

لى ظيور إدى أمما  ،قميـ الغربيطة مف السيطرة عمى االوضاع في اإلالشر 
س واباداف، و غة بيف الت بنصب الحواجز عمى الطرؽ الرئيسمسمحة قامعصابات 

ف الحكومة االتحادية لـ تعمف حالة أال إوضاع السياسية وعمى الرغـ مف سوء األ
ثار أمما  ،0851زمة حزب جماعة العمؿ عاـ أثناء حدوث أكما فعمت  ،الطوارئ

 .(2)قميـ الغربياإلاالتحادية مع الحزب الحاكـ في الشكوؾ حوؿ حياد الحكومة 

مع  0855شر مف كانوف الثاني عاـ حاوؿ اكينتوال خالؿ اجتماعو في الرابع ع      
و باستخداـ الجيش لمسيطرة عمى حمد بيممو زعيـ حزب مؤتمر شعب الشماؿ بإقناعأ

ف حدوث أال إ، (3)وذلؾ في السابع عشر مف كانوف الثاني مف العاـ نفسو ،وضاعاأل

                                                           

(1) Bowstock  Umaroho ,Op.Cit,p.66 ;  Larry Diamond, Op .Cit, pp.265-

266.                                                                                                        

2) Post .K .W& Vickers .Michael, Op.Cit. pp. 229-230.                             ) 

3)Max Siollun, Op.Cit. p.19.                                                                    )  

4) Ibid.,p.19.                                                                                           ) 
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قد حاؿ  0855وؿ في الخامس عشر مف كانوف الثاني عاـ األ االنقالب العسكري
 القادـ. المحوردوف ذلؾ، وىذا ما سنوضحو في 

 -تدخل الجيش في السياسة : -سادسًا:

لى إدى أمما  ،زمات سياسية عديدة تمثمت بتدخؿ الجيش في السياسةأ البالدشيدت 
نتيجة لعدـ االستقرار السياسي في البالد، ومنيا  ،حدوث انقالبات عسكرية عديدة
 :تيةوىي اآل ،االنقالبات العسكرية التي حدثت

 -:2:77االنقالب العسكري االول في كانون الثاني عام -2

وؿ انقالب عسكري في تاريخ نيجيريا في الخامس عشر مف كانوف أحدث         
قميـ مف قبائؿ االيبو ) اإلضباط الجيش ، قاـ بو مجموعة مف 0855الثاني عاـ 

أسباب ، وكاف مف (Hkoma Atridugo) الشرقي( بقيادة الرائد شكوما اتريدوجو
 ،واالقتصادي ،نتشار الفساد عمى المستوى السياسياقياـ االنقالب المعمنة ىو 

زمات فضال عف األ ،وانخفاض معدالت النمو االقتصادي ،وانتشار البطالة ،واالداري
زمة أو  ،0851تعرضت ليا نيجيريا كأزمة التعداد السكاني لعاـ السياسية التي 

النقالب ىو الصراع ف السبب الرئيس لأال إ، (0)0854 -0853االنتخابات االتحادية
الذيف حاولوا قميـ الشرقي ) االيبو( واإل ،فوالني( -قميـ الشمالي) اليوساالقبمي بيف اإل

االتحادي الذيف  وقادة الحكـ المدني عمى المستوى ،قميـ الشماليالقضاء عمى قادة اإل
 .(1)قميـ الشماليلى اإلإينتمي غالبيتيـ 

                                                           

(1) Festus C .Nze  &Paul King ,Federal Republic of Nigeria, The 

Second Edition , 2005, p.230; Alka Jauhari , Colonial and Post- 

Colonial Human Rights  Voilations  in Nigeria, International Journal of 

Humanities and Social Science, Vol. 1, No. 5, May 2011, p. 53.            

 (2) Onwnka Oyibo Goddey, Military in Politics in Nigeria, The Journal 

of Arts and Contemporary Society, Vol. 3, March 2011,p.30-31.         



  

 

 
97 

وبقيادة الرائد عمانوئيؿ  ،قاـ االنقالبيوف في صباح ذلؾ اليـو     
ختطاؼ أبو بكر تفاوا باليو رئيس الوزراء اب  (Emmanuel Avijona)ايفيجونا

 المالية وزيرOkotie Eboh(0801-0855)(0)ايبوهاالتحادي واوكوتي 
لى المدف النيجيرية األخرى إسرعاف ما وصمت تأثيرات االنقالب و  ،(2)االتحادي

وكادونا، وتمكف االنقالبيوف مف فرض سيطرتيـ  ،واباداف ،وكانو ،واينوجو ،وسغكال
فيو  االب بيانا الى الشعب النيجيري دعواباداف ، ثـ وجو قائد االنق ،عمى مدف كادونا

والصراع  ،لى التعاوف مع النظاـ الجديد مف اجؿ بناء دولة خالية مف الفسادإ
مف كانوف  ف أعضاء الحكومة االتحادية اجتمعوا في السابع عشرأال إ، (2)القبمي

ى قائد القوات المسمحة إلوقرروا تسميـ سمطة البالد  ،وسغفي ال 0855الثاني عاـ 
 . Aguiyi Ironsi (0813-0855)(4)الجنراؿ ايجوي ايرونسي  (3)النيجيرية

                                                           

، حصؿ عمى شيادة في ادارة االعماؿ ثـ عمؿ 0801اوكوتي ايبوه: ولد في تموز عاـ  ((1
الغربي  لإلقميـالشركات النيجيرية، اصبح عضوا في مجمس الجمعية  ألحدىمحاسبا ثـ مديرا 

. 0855ووزير المالية االتحادي، قتؿ خالؿ االنقالب العسكري االوؿ في كانوف الثاني عاـ 
                                       .Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit,p.284 :ينظر

، مجمة كمية 2:87-2:71التطورات السياسية في نيجيريا عفراء عطا عبد الكريـ،  ((2
، ص 1102ايموؿ  0، 71التربية االساسية ) الجامعة المستنصرية(،المجمد التاسع عشر، ع 

436. 

3) Fredrick C. Dummar,Op. Cit, p.22-23.                                                    ) 
4) Bowstock  Umaroho ,Op.Cit,p.63.                                                           ) 

 ي، درس ف0831، انضـ الى الجيش عاـ 0813( ايجوى ايرونسي: ولد في اذار عاـ(4
تدرج في الرتب العسكرية حتى   ثـ المدارس العسكرية في نيجيريا وبريطانيا، اصبح مالـز ثاف

 ==، اصبح رئيسا لمحكومة العسكرية ولمدة سبعة اشير منذ0851عقيد عاـ حصؿ عمى رتبة 
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 ،في نظاـ الحكـعمؿ ايرونسي بعد تسممو السمطة في البالد عمى اجراء تغييرات  
 :ومف ىذه التغييرات

 :0855( لعاـ 0صدار المرسـو العسكري رقـ)إ - أ
وحؿ المجالس التشريعية  ،نص ىذا المرسـو عمى حؿ البرلماف االتحادي    
ومجالس  ،ومجمس الوزراء االتحادي ،الجميوريةيقاؼ سمطات رئيس ا  قميمية و اإل

، وأصبحت نيجيريا بموجب ىذا المرسـو تتألؼ مف مجمسيف (0)قميميةالوزراء اإل
 -ىما:
وتألؼ  ،عمى الذي حؿ محؿ البرلماف االتحاديالمجمس العسكري األ االول:      

ف يوعضوية كؿ مف الحكاـ العسكري ،مف رئيس الحكومة العسكرية االتحادية رئيسا
ركاف لقوات الجيش ورؤساء األ ،والقائد العسكري لمعاصمة االتحادية ،ربعةاليـ األقلأل

 ،قاليـف لأليصبح تعييف الحكاـ العسكريأ ،والطيراف، وبموجب ىذا المرسـو ،والبحرية
ف وعزليـ يتـ مف قبؿ رئيس الحكومة العسكرية االتحادية ، كما تـ الفصؿ بي

ختصاص الحكومة اوالتنفيذية التي أصبحت مف ضمف  ،السمطتيف التشريعية
ىي تحت سيطرة  والتشريعية ،العسكرية االتحادية، وبذلؾ أصبحت السمطات التنفيذية

 .(1)عمىالمجمس العسكري األ

                                                                                                                                                                      

وحتى اغتيالو خالؿ االنقالب العسكري الثاني  0855كانوف الثاني عاـ   الخامس عشر مف==
  :ينظر. 0855في التاسع والعشروف مف تموز عاـ 

Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit .p. 23.                                                
(1) Welch Claude E, Praetorianism in Commonwealth West Africa, 

The Journal of Modern African Studies, Vol. 10, No.2, July1972,p.217.  

(2) Siri Aas Rustad, Power- Sharing and Conflict in Nigeria, The  

Report by the Center for Studies of civil war in Oslo, 2008,p.10, 

International information network (Internet): file .prio  .no.                    
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الذي ي حؿ محؿ مجمس الوزراء االتحادي تحادي الذالمجمس التنفيذي اال الثاني:  
وعضوية كؿ مف الحكاـ ، الحكومة العسكرية االتحادية رئيساتألؼ مف رئيس 

ركاف ورؤساء األ ،والقائد العسكري لمعاصمة االتحادية ،ربعةقاليـ األف لأليالعسكري
ومفتش  ،سكرتيريف اتحادييف دائميف والطيراف فضال عف ،والبحرية ،لقوات الجيش
مرسـو صالحية المجمس ال والنائب العاـ االتحادي، وحدد ىذا ،ونائبو ،عاـ الشرطة
 0852تحادي بممارسة الصالحيات ذاتيا التي نص عمييا دستور عاـ التنفيذي اال

قاليـ صالحية تعييف ف في األيالمرسـو الحكاـ العسكري السابؽ الذكر، كما منح
 .(0)دارييف الكبار في المراكز القيادية التنفيذيةالموظفيف اإل

ه ءعمف والأو  ،استسمـ قائد االنقالب شكوما اتريدوجو ،صدار ىذا المرسـوإوبعد     
لشمالي قميـ اى موقؼ اإلإلما بالنسبة أعمى، ولممجمس العسكري األ ،لمجنراؿ ايرونسي

االنفصاؿ عف الحكومة  إلى قميـفقد سعى اإل ،جراىا ايرونسيأمف التغييرات التي 
ذىب ضحيتيا  إذ االنقالب ثناءأف الى المذابح ييتحادية ال سيما بعد تعرض الشمالاال

 ،قميـ الشماليحمد بممو رئيس وزراء اإلأو  ،ابو بكر تفاوا باليو رئيس الوزراء االتحادي
والمتحالؼ مع حزب مؤتمر شعب  ،وصمويؿ اكينتوال رئيس وزراء االقميـ الغربي

 (.1)ى القتؿإلعرض عدد مف ضباط الجيش الشمالي فضال عف ت ،الشماؿ

 االتحادي:الغاء النظاـ -ب

ومف أجؿ تحقيؽ  ،غاء النظاـ االتحاديإللى إحاوؿ ايرونسي بعد تسممو السمطة 
 Rotimiميامزيولى برئاسة راتيمي و األ ،اـ بتشكيؿ لجنتيف، قذلؾ

                                                           

1) Dudley  Billy, Op . Cit, p.89.                                                                 ) 

(2) Yima Sen, Challenges and Prospects of Nigerias Development at 

50, Colden Jubilee Symposium Paper at Carleton University, 

Ottawa,Canada,30 September, 2010, p.4, International information 

network (Internet): www2.Carleton.ca.                                                    
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Williams(0811- 1114)(0) ميمتيا مراجعة الدستور ، والمجنة الثانية برئاسة ،
 ،داريةمور اإلوميمتيا مراجعة األ ،السكرتير االتحادي الدائـ Nrokida نروكيدي

، وعمى الرغـ (1)واالقميمية في خدمة مدنية موحدة ،وتوجيو الخدمات العامة االتحادية
ف نروكيدي  أال إعمى عمؿ المجنة االولى  اً ف عمؿ المجنة الثانية كاف متوقفأمف 

عمى تقرير نروكيدي ميامز مف عمميا، وقد نص يعمف تقريره قبؿ انتياء لجنة و أ
 :تيةمور اآلاأل

 دارية لمخدمة العامة.توحيد الطبقة اإل -0
 قاليـ الموجودة.حياء محؿ األف تحؿ األأ -1
 ،ة في البالد الحكاـ العسكريوف بدؿ السياسييفف يتولى المسؤوليات الرئيسأ -2

 .(2)ورجاؿ الخدمة المدنية
( الذي تضمف حظر عمؿ االحزاب السياسية 22أعمف ايرونسي المرسـو رقـ)      

رابع والعشريف مف أيار عاـ والجمعيات والمنظمات العرقية لمدة ثالث سنوات، وفي ال
 -الذي نص عمى اآلتي: (3)(23المرسـو رقـ ) عمفأ 0855

                                                           

وس، حصؿ عمى شيادة غالفي  0811االوؿ عاـ راتيمي ويميامز: ولد في تشريف  ((2
 0847مف كمية سمويف في بريطانيا، عاد الى نيجيريا عاـ  0831البكالوريوس في القانوف عاـ 

وس كما انو كاف عضوا في حزب جماعة العمؿ، ثـ غشغؿ منصب اوؿ رئيس مجمس مدينة الو 
وس غي في اليف النيجيرييف، توفاصبح وزير العدؿ في االقميـ الغربي وكذلؾ رئيس نقابة المحام

  نظر:ي. 1114عاـ 

Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit ,p. 366.                                             
(2) Festus C .Nze &Paul King, Op. Cit, p.23.                                        

3) Dudley Billy, Op. Cit, p. 8.                                                                   ) 

، مجمة كمية دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية النيجيريةاياد عبد الكريـ مجيد، ( 4) 
عفراء عطا عبد الكريـ، ؛ 11، ص1103، 0، ع 14التربية لمبنات، جامعة بغداد، المجمد 

 .438المصدر السابؽ، ص 



  

 

 
111 

 وجعؿ نيجيريا دولة موحدة . ،الغاء النظاـ االتحادي -0
وس ىي غوتبقى ال، ف يحؿ محميا مديرياتأو  ،ربعةقاليـ األلغاء األإ -1

 العاصمة.
 ف تكوف السمطات التشريعية ىي مف اختصاص الحكومة العسكرية.أ -2
 جراء تعداد جديد لمسكاف.إ -3
 التحقيؽ في نشاط السياسييف السابقيف. -4
 جيزة االعالمية.ء لجنة ميمتيا النظر في سياسة األنشاإ -5
 التعميـ الجامعي.عادة النظر في سياسة ا -6
وحظر نشاطيا حتى  ،واالتحادات القبمية ،والجمعيات ،حؿ جميع األحزاب -7

ف تقـو الحكومة بمصادرة أ، و 0858عشر مف كانوف الثاني عاـ السابع 
 .(0)وممتمكاتيا ،موالياأ
المدف  دارة فيمف قبائؿ االيبو ليتولوا أمور اإل نسي بتعييف عددبعد ذلؾ قاـ ايرو      

 .(1)ستجابة لطمب أبناء قبيمتو االيبواالكبرى بمديريات نيجيريا 

بعد خمسة اياـ مف اعالف  المظاىرات عتعالف ىذا المرسـو الى اندلإدى أ    
قميـ الشمالي الذي طالب باالنفصاؿ الفوري عف واالضطرابات في اإل ،المرسـو

لى إقميـ الشمالي يسكنوف في اإلااليبو الذيف الحكومة االتحادية، كما تعرض سكاف 
قميـ الشمالي، كما خر ىرب مف اإلوالبعض اآل ،لى القتؿإعتداءات فبعضيـ تعرض ا

                                                           

(1) Samuel C.Ugoh &Wilfred I. Ukpere and Ashiwhobel B.U, Public 

Bolicy and Fiscal Federalism: its Impact on Political Stability in 

Nigeria, The African Journal of Business Management, Vol.6,No.24,20 

June2012,p.7077.                                                                                          

(2) Dakar Brussels, Nigeria: Want in the Midst of Plenty, Crisis Croup 

Africa Report ,No. 113, 19 July 2006, p.7-8, International information 

network (Internet):mercury. Ethz.ch.                                                         
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بي، فضال عف قميـ الغر وايكيجا في اإل ،ضطرابات في مدف ايبوكوتا وابادافاحدثت 
وؼ القوات ف بأعماؿ العنؼ التي سرعاف ما انتشرت بيف صفيقياـ الجنود الشمالي

، (0)فياولوف القضاء عمى الضباط الشماليف االيبو يحأخبار ببعد انتشار األ المسمحة
لى خروج إنما تعدى ذلؾ ا  و  ،فقط يفضطرابات عمى الجنود الشمالياال ولـ تقتصر

 ،دارة في زاريا في مظاىرة ضد ىذا المرسـوومعيد اإل ،طالب جامعة أحمد بممو
ي دور ذلؾ لـ تتخذ الشرطة النيجيرية أزاء ا  ، و (1)جراىا ايرونسيأوالتغييرات التي 

خالليا عدد غير قميؿ مف  ياـ قتؿأستمرت لمدة ثالثة الوقؼ ىذه االضطرابات التي 
ة مف عقد مؤتمر دستوري في قميـ الشرقي) االيبو(، كما فشمت السمطسكاف اإل
توصؿ الى ربعة ، في محاولة لمقاليـ األيضـ ممثمي األ 0855يموؿ عاـ أمنتصؼ 

ستمرت االحكومة بإنياء ىذه االضطرابات و ىذه االضطرابات وبذلؾ فقد فشمت  نياءإ
 .(2)قميـ الشمالي ضد قبائؿ االيبوفي اإل

األحزاب  نصت عمى حؿ فقدثامنة التي وردت في المرسـو لى النقطة الإوبالنسبة    
محاولة جراء في ذا اإلىوقد اتخذ ايرونسي  ،تحادات القبميةالسياسية والجمعيات واال

والدليؿ عمى ذلؾ ىو  ،لعدـ السماح بوجود أي معارضة لنظاـ الحكـ العسكري ،منو
 ،لمنعيـ مف المشاركة في السياسة ،والسياسييف ،قيامو بتنحية جميع الزعماء

 .(3)والحكـ

نفراد بالسمطة كرئيس لمحكومة العسكرية مف نجد مف ذلؾ اف ايرونسي حاوؿ اال     
في التصديؽ  ذ لـ يكف لو دور حقيقيإ ،عمىالمجمس العسكري األدور خالؿ تحجيـ 

                                                           

1) Bowstock  Umaroho  ,Op.Cit. p.69.                                                         ) 

 ؛ 438عفراء عطا عبد الكريـ، المصدر السابؽ، ص  ((1
Andrew Eke Ojie& Christian   Ewhrudjakpor , Public Policies in 

Nigeria, The Journal Anthropologist, Vol.11,No.1,2009,p.11.                

3) Oyediran , Oyeleye,Op. Cit. p.268.                                                          ) 

4) Dudley Billy,Op. Cit. p. 87.                                                                     ) 
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 ،فكاف ايرونسي ىو رئيس المجمسيف ،عمى قرارات المجمس التنفيذي االتحادي
ى قياـ االنقالب العسكري إلدى أمما  ،صدار القرارإوصاحب السمطة الوحيدة في 

 .الثاني

 -:2:77االنقالب العسكري الثاني في تموز عام  -3

قميـ الشمالي ضد الجنراؿ وجنود اإل ،جاء ىذا االنقالب كرد فعؿ مف جانب ضباط  
يرات التي اتخذىا، بدأ االنقالب والتغي ،واالجراءات ،ايرونسي نتيجة النفراده بالسمطة

وزعماء القبائؿ  ،ومطالبتو رؤساء ،قاليـ النيجيريةثناء قياـ ايرونسي بزيارة الى األأ
قميـ ومعو حاكـ اإل،وتـ قتمو  ،ذ تـ اختطافو في مدينة ابادافإ،  بالتعاوف مع الحكومة

، وذلؾ في التاسع والعشريف مف تموز Fajuyi  (0811-0855)(0)الغربي فاجويى 
 .( 1)0855عاـ

تحادية، وعمى الحكومة اال ،وسغيوف الشماليوف مف السيطرة عمى النجح العسكر     
وؿ مف ف تـ االتفاؽ في األأى لإستمرت داخؿ المؤسسة العسكرية اف الفوضى أال إ
        -Yakubu Gowon (0823ووف غاختيار الجنراؿ يعقوب اب0855ب عاـ آ

                                                           

وىو اوؿ افريقي  0832، التحؽ في الجيش عاـ 0811ولد في حزيراف عاـ ويى : فاج ((1
في الجيش البريطاني ، حصؿ عمى ميدالية الشرؼ مف قبؿ الحكومة البريطانية يصبح ضابطا 

خالؿ الحرب العالمية الثانية، وكاف احد اعضاء قوة حفظ السالـ في افريقيا الوسطى منذ عاـ 
وحتى  0855، ثـ اصبح حاكما عسكريا لالقميـ الغربي خالؿ المدة كانوف الثاني عاـ 0851

 ظر:نيتموز مف العاـ نفسو. 
Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit .p.p. 126-127.                                    

 ؛ 438عفراء عطا عبد الكريـ، المصدر السابؽ، ص ( (2

Onwnka Oyibo Goddey ,Op .Cit.p32-33.                                                   
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لعدـ عممو  ،، وكاف سبب اختياره(0)، رئيسا لمحكومة العسكرية االتحادية(0)(
لى مناطؽ إفضال عف انتمائو  ،وألنو أعمى رتبة بيف الضباط الشمالييف ،باالنقالب

 .(1)وليس لمجماعات القبمية الكبرى ،قميات التابعة لإلقميـ الشمالياأل

   -Ojukwu(0822 عمف الحاكـ العسكري لإلقميـ الشرقي الكولونيؿ اوجووكوأ     
عتراؼ وبذلؾ ال يمكف اال ،نقالب غير شرعي ضد الجنراؿ ايرونسيف ىذا االإ، (2)(

نو ال يمكف أوضح أمحكومة العسكرية االتحادية، كما ووف رئيسا لغابالجنراؿ يعقوب 
قميـ الشرقي في جيش واحد بعد المذابح وجنود اإل ،قميـ الشماليالجمع بيف جنود اإل

فقد أعمف ضباط الجيش  ،التي تعرض ليا االيبو) االقميـ الشرقي(، فضال عف ذلؾ
لذلؾ كانوا يروف  ،داخؿ الجيش ووف لـ يكف أعمى رتبةغاف الجنراؿ يعقوب أااليبو 

                                                           

، درس في مدرسة 0823ولد في تشريف االوؿ عاـ  (:      -0823)  ووفغا( يعقوب (0
 ورقي الى رتبة رائد0843نضـ الى الجيش عاـ ا(، 0838 -0828خالؿ المدة) ىيرس سانت
. 0864وحتى تموز عاـ  0855، ثـ اصبح رئيس الحكومة العسكرية منذ تموز عاـ 0852عاـ 

 :                           نظري

Toyin Faiola &Ann Genova ,Op .Cit.142.                                            

 (2) Olusoji George, Military Interventions in the Nigerian Politics : ' 

A Timed Bomb Waitig to Explode? The Avowal of Anew 

Management Elites, International Journal of Business, Humanities and 

Technology, Vol .2, No.5, August 2012, p.194.                                        

(2) Rotimi  Ajayi & Olu Alana and Yemi Nkinwumi , Multi- 

Disciplinary Perspe  Ctives in Nigerian Studies ,May, 1998,p.144.    

، درس في نيجيريا ثـ في جامعة اكسفورد، 0822ولد في تشريف الثاني عاـ : اوجووكو( 3(
المتحدة في افريقيا الوسطى، اصبح عقيد في الجيش عاـ  لألمـشارؾ في قوة حفظ السالـ 

   :ينظر.0855الشرقي عاـ  لإلقميـ، ثـ الحاكـ العسكري 0852

  Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit. p.279.                                             
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ف يتـ االتفاؽ داخؿ المؤسسة العسكرية ألى إجراء مؤقت إف احتفاظو بالسمطة ىو أ
 .(0)بشأف رسـ المستقبؿ السياسي لمبالد

ال  ،ف الوحدة المركزية ال يمكف فرضيا عمى الكياف الرسمي لمبالدأووف غارأى     
بذ االتجاه االنفصالي الذي نو لـ يحأوضاع التي مرت بيا نيجيريا، كما سيما بعد األ

ووف غاوضاع دعا جؿ السيطرة عمى األأقميـ الشمالي ، ومف و اإلالي اف دعأسبؽ 
ب عاـ آلى عقد اجتماع عاـ في التاسع مف إقاليـ ممثمي الكتؿ العسكرية في األ

قميمية كؿ عادة جميع القوات اإلإجاء في قرارات ىذا االجتماع ىو  ىـ ماأ، و 0855
توري حضره وفود عف صمية، كما تـ االتفاؽ عمى عقد مؤتمر دسحسب مناطقو األ

 .(1)قاليـ النيجيريةاأل

ف أصدره الجنراؿ أ( الذي سبؽ 23بإلغاء مرسـو رقـ)ووف مف جانبو غاقاـ      
ذي ال 0855يموؿ عاـ أوؿ مف در بدال عنو مرسوما جديدًا في األايرونسي، وأص

 ،لى نيجيريا، والتمييد إلقامة جمعية تأسيسيةإنص عمى عودة النظاـ االتحادي 
جؿ قياـ حكومة مدنية جديدة في نيجيريا، أاستفتاء شعبي وانتخابات عامة مف جراء ا  و 

 ،قاليـف في األيديدة قرارا ببقاء الحكاـ العسكريكما أصدرت الحكومة العسكرية الج
قميـ حاكما عمى اإل Hassan Katsina(0822-0884)(2)وىـ حسف كاتسينا 

                                                           

(1)Martin Ikechukwn Ifeanacho, Democratization and National 

Integration in Nigeria, The Journal of International Studies, No9, 

January,2009, p.16 .                                                                                    

2) Onwnka Oyibo Goddey ,Op .Cit,p.34; Dudley Billy, Op. Cit, p. 91.      ) 

وشارؾ  0845في كاتسينا، انضـ الى الجيش عاـ  0822حسف كاتسينا: ولد في اذار عاـ  ((3
 لألمـفي البرامج التدريبية التي اقيمت في غانا وبريطانيا، وكاف عضوا في قوة حفظ السالـ 

، ثـ اصبح حاكما عسكريا لالقميـ الشمالي خالؿ المدة 0850المتحدة في افريقيا الوسطى عاـ 
   نظر:ي. 0856وحتى كانوف الثاني عاـ  0855ثاني عاـ مف كانوف ال

  Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit. p.193.                                           
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حاكـ Adebayo (0817-    )(0 )قميـ الشرقي، واديبايوالشمالي، واوجووكو عمى اإل
 .Ejoor (0821-      )(1)فيو ايجور ،قميـ وسط الغربإما حاكـ أقميـ الغربي، اإل

يموؿ عاـ أاالتفاؽ عميو في الثاني عشر مف  عقد المؤتمر الدستوري الذي تـ    
نعقاد المؤتمر وضح وفد ابحضور الوفود االقميمية ، وخالؿ وس غفي ال 0855

قامة إابقة التي مرت بيا البالد تتطمب حداث السف األأوجية نظره ب قميـ الشرقياإل
ة الحاكمة قميـ باألجيز د االتحادية التي حددت عالقات اإلنظاـ جديد يختمؼ عف القيو 
اقترح اقامة قميـ الغربي فقد ما وفد اإلأ، 0852عاـ  وؿفي الجوس منذ تشريف األ

قميـ قميـ الغربي، بينما رأى اإلاإلمف  وس جزءاً غف تكوف الأكومنولث نيجيري عمى 
لذاتي مع قاليـ بالحكـ اف تتمتع األأقامة نظاـ اتحادي جديد عمى إالشمالي ضرورة 

والدفاع، وعمى الرغـ مف  ،والمالية ،دارة الشؤوف الخارجيةإوجود جياز مركزي يتولى 
ي نتيجة أبف المؤتمر لـ يخرج أال إقاليـ ظر المتعددة التي قدمتيا وفود األوجيات الن

 .(2)بيةيجاإ

                                                           

، واصبح رئيس 0837اديبايو: ولد في والية اويو، درس في الجوس وانضـ الى الجيش عاـ ( (1
الغربي منذ االوؿ مف اب عاـ  لإلقميـ( ثـ حاكما 0854-0853اركاف الجيش خالؿ المدة)

 نظر:ي. 0856وحتى تموز عاـ  0855

Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit, p.12-13.                                           

في والية الدلتا، حضر البرامج التدريبية في غانا 0821ايجور: ولد في كانوف الثاني عاـ  (2)
المناصب القيادية  تولى العديد مفو  وبريطانيا، بدأ مسيرتو كضابط في فرقة الحدود غرب افريقيا

المدة  سط الغرب خالؿو  إلقميـ، ثـ حاكما 0852-0851المتحدة في الكونغو  لألمـكقائد سرية 
-0861ورئيسا لمجيش  0860، ثـ اصبح جنراؿ عاـ 0856وحتى اب  0855كانوف القاني 

 نظر: ي. 0871ثـ تقاعد عاـ  0864
Toyin Faiola &Ann Genova ,Op . Cit, p.113.                                               

3) Dudley Billy, Op. Cit. p. 91; Onwnka Oyibo Goddey ,Op .Cit.p.34.     ) 
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يموؿ أي البالد في الثالث والعشريف مف بدأت سمسمة المذابح تظير مف جديد ف     
الشمالييف قميـ الشرقي( بمذابح دموية ضد قامت قبائؿ االيبو) اإلإذ  0855عاـ 

ىا مف المدف التي يسيطر وغير  ،واونيتشاوا ،وىاركورت ،الذيف يقطنوف مدف اينوجو
بناء أتعرض  ،يموؿ مف العاـ نفسوأقي، وفي التاسع والعشروف مف قميـ الشر عمييا اإل

ذىب ضحيتيا  ،واضطياد ،لى حممة عنؼإقميـ الشمالي ف في مدف اإلو االيبو المقيم
 .(0)مواليـأعماليـ و أقميـ الشمالي تاركيف لى ىجرة االيبو اإلإدى أعدد كبير منيـ مما 

 .(0)مواليـأو 
اختمفا حوؿ المستقبؿ  في نيجيريا فاف رئيسااتجاىظير  ،0855 في نياية عاـ      

الشرقي الكولونيؿ  وؿ الحاكـ العسكري لإلقميـالدستوري لمبالد، مثؿ االتجاه األ
اتحاد كونفيدرالي  نشاءإزمة النيجيرية ىو ف الحؿ الوحيد لألأعمف أاوجووكو الذي 
مف مستقمة أوقوات  ،وتتمتع كؿ دولة بجيش ،دوؿ مستقمة ذات سيادة يتألؼ مف اربع

كاممة عمى مواردىا والمالية سيطرة  ،داريةمور اإلع فرض سيطرتيا عمى األم
 وسوؽ اقتصادية مشتركة يكوف مقرىا ،ف تجمع بيف ىذه الدوؿ خدماتأاالقتصادية، و 

فقد تزعمو الجنراؿ  ،ما االتجاه الثانيأالجوس التي ستكوف منطقة محايدة، في 
ووف رئيس الحكومة العسكرية االتحادية الذي رفض قياـ حكومة كونفدرالية غايعقوب 
قامة نظاـ فيدرالي إووف بدال عف ذلؾ غادائما، واقترح كاف ذلؾ حال مؤقتا أـ أسواء 

جراء بعض التعديالت عميو إمع  0852ر عاـ مى ما جاء بو دستو جديد معتمدا ع
والتوزيع العادؿ إليرادات  ،قاليـوحكومة األ ،كتقسيـ السمطات بيف الحكومة االتحادية

 .(1)الدولة

                                                           

 .212-211ب. س.لويد، المصدر السابؽ، ص ص ( (0
  .053(عبد الممؾ عودة، سنوات الحسـ، ص (1



  

 

 
118 

متساوية مف  قاليـ شبوألى إعادة تقسيـ نيجيريا إووف فضال عف ذلؾ غااقترح      
ف أال إقميما، إربعة عشر أثمانية و قاليـ بيف ف يتراوح عدد األأحيث عدد السكاف عمى 

ف يشمؿ ذلؾ التقسيـ أعادة تقسيـ البالد عمى إقميـ الشرقي رفض اوجووكو حاكـ اإل
 .(0)وضاعياأتبقى عمى  ةقاليـ الثالثما األأ ،قميـ الشمالي فقطاإل

وبيف  ،ووفغاة االتحادية ستمرار الخالؼ بيف رئيس الحكومة العسكرياأدى      
ومنيـ  ،طراؼ لحؿ الخالؼلى تدخؿ بعض األإقميـ الشرقي اوجووكو حاكـ اإل

حيث تـ عقد اجتماع بيف الطرفيف في الرابع  ،المجمس العسكري الحاكـ في غانا
عرضو في سياؽ الفصؿ وىذا ما سيتـ ( 2)0856والخامس مف كانوف الثاني عاـ 

 طروحة.الثالث مف األ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .053عبد الممؾ عودة، سنوات الحسـ، ص  ((1

2) Forsyth Frederick ,The Biafra Story , , London,1969,pp.27-28.           ) 
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 -:المميدة لقيامياوالظروف اواًل : مقدمات الحرب 

ووف رئيس غاالخالؼ الذي حدث بيف يعقوب  ذكرنا في نياية الفصؿ السابؽ       
نياء ىذا قميـ الشرقي، وإلوبيف اوجووكو حاكـ اإل ،الحكومة العسكرية االتحادية

 ،الخالؼ عرض المجمس العسكري بغانا وساطتو بيف الطرفيف ، وبعد مراسالت
ف يجتمع المجمس العسكري أتـ االتفاؽ عمى  ،وسغلى الإووصوؿ وفود رسمية 

،وخالؿ 0856بورى بغانا في الرابع مف كانوف الثاني عاـ أعمى واوجووكو في األ
وكو االجتماع الذي استمر ليومي الرابع والخامس مف كانوف الثاني ، تمسؾ اوجو 

ضباط  ةبسبب وجود ست ،لمحكومة العسكرية اً رئيسووف غابرفضو االعتراؼ بيعقوب 
قميـ الشرقي لـ يشارؾ في ف اإلأكما  ،عمى رتبة منوأتقريبا في الجيش االتحادي 

بياف رسمي  إعالفتـ  ،. وبعد انتياء االجتماع(0)لمحكومة العسكرية اً رئيستعيينو 
 :تيةتضمف النقاط اآل

ف تتـ التعيينات أو  ،وتشكيؿ الحكومة العسكرية االتحادية ،عادة تنظيـ الجيشإ-0
والسمؾ  ،والمرافؽ العامة ،والشرطة ،والجيش ،ئؼ العميا لمحكومة االتحاديةبالوظا

 عمى.المجمس العسكري األالدبموماسي عف طريؽ االتفاؽ العاـ في 

جتماعية لممواطنيف واال ،وضاع االقتصاديةتشكيؿ جياز اتحادي لمعالجة األ -1
قميـ قبائؿ االيبو ) اإلبناء أال سيما  0855المذابح خالؿ عاـ  لىإالذيف تعرضوا 

لجميع  0856ذار عاـ آواخر شير أف يتـ دفع رواتب كاممة حتى أالشرقي(، و 
عماليـ نتيجة أو  ،وظائفيـ اوالمرافؽ العامة الذيف تركو  ،موظفي الحكومة االتحادية

 لممذابح السابقة الذكر.

                                                           

 ؛055-054الممؾ عودة، سنوات الحسـ، ص ص (عبد (2
Forsyth Frederick ,Op.Cit,,pp.27-28.                                                            
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 ،ب ألوضاعتنشيط عمؿ المجنة القانونية الخاصة بدراسة النظاـ الدستوري المناس -2
و أ ،ية نزاعاتألجيود لعدـ اراقة الدماء وتسوية وظروؼ نيجيريا، والتعيد ببذؿ ا

 و قبمية بطرؽ سممية.أ ،قميميةإخالفات 

 . (0)والتقدير لحكومة غانا لدورىا في عقد االجتماع ،الشكر-3

نو أال إ ،ومحاولة تسوية الخالؼ بيف الطرفيف ،عمى الرغـ مف عقد ىذا االجتماع   
 -والتي يمكف توضيحيا بػ : ،لى المشاكؿ التي تعاني منيا نيجيرياإلـ يتطرؽ 

وسمطة المجمس  ،تحديد السمطات الممنوحة لرئيس الحكومة العسكرية االتحادية-0
ف المرسـو أعمى لمقوات المسمحة ال سيما وكذلؾ وظيفة القائد األ ،عمىالعسكري األ

وتنفيذية  ،عمى سمطات تشريعيةعسكري األقد منح المجمس ال 0855ـ ( لعا0رقـ )
عمى لمقوات والقائد األ ،فضال عف سمطات رئيس الحكومة العسكرية االتحادية

 والتنفيذي. ،المسمحة في المجاليف التشريعي

سو رئيس، وىذا أوالمدنييف ير  ،نشاء مجمس تنفيذي يتألؼ مف العسكرييفإمشكمة  -1
لغاء إلذلؾ يجب  ،وظيفة القائد العاـ لمقوات المسمحة نفسو الوقت الرئيس يشغؿ في

ف ىذا الرئيس ىو أو عدـ شغميا حاليا عمما أ ،وظيفة القائد العاـ لمقوات المسمحة
 و رئيس الجميورية.أ ،رئيس الدولة

       وحقيـ في استعماؿ حؽ النقض ،مدى سمطات الحكاـ العسكرييف لألقاليـ -2
ة ال سيما ما يتعمؽ بتطبيؽ النصوص الدستورية الخاصة ) الفيتو( عمى قرارات معين

مف الدستور الجميوري  60-61ف المادتيف أف حالة الطوارئ، والسبب في ذلؾ بإعال
و في أ ،عالف حالة الطوارئ في االتحادإتحادية حؽ منحت الحكومة اال 0852لعاـ 

                                                           

(1) James M. Clevenger, Famine in Nigeria 1967-1970, Master Thesis of 

Social Sciences, June 1975, pp.43-46.                                                        
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خارج  صالً أفيما ىو  ،صدار التشريعات الضروريةإقاليـ وبذلؾ يكوف مف حقيا األ
منحت  ،مف ىذا الدستور 75صالحيات السمطة التشريعية االتحادية، وكذلؾ المادة 

صبحت أذا إيع االستثنائي لألقاليـ في حالة السمطة التشريعية االتحادية حؽ التشر 
 ،و يجحؼ بنشاطأ ،و يعرقؿأ ،قميمية في وضع يضرالسمطات التنفيذية اإل

 . (0)يذية االتحاديةواختصاصات السمطة التنف

ذ إ ،بورىأزمة التي حدثت بعد اجتماع ساس لألصبحت ىذه المشاكؿ ىي األأ    
نظره  و وجيةأ ،تفسيره 0856عمف اوجووكو في السادس مف كانوف الثاني عاـ أ

ف النظاـ الدستوري الراىف يجب تغييره عف أبورى عمى ألمنقاط الواردة في اجتماع 
بصورة عمى لى المجمس العسكري األإوالتنفيذية  ،التشريعيةطريؽ تخويؿ السمطات 

والقائد  ،وليست فردية تتـ مف قبؿ رئيس الحكومة العسكرية االتحادية ،جماعية
قاليـ العسكرييف عمى فر الموافقة الجماعية لحكاـ األاف تتو أو  ،عمى لمقوات المسمحةاأل

عمى، وضرورة العسكري األمف المجمس  صدارىاإ القرارات المؤثرة في الدولة قبؿ
 .(1)قميميةإتكويف قوات عسكرية 

ال إبورى أو وجية نظره حوؿ بياف اجتماع أ ،تفسيره ووفغالـ يعمف يعقوب          
 ،ليو وكالء الوزاراتإف قدـ أبعد  0856ف مف كانوف الثاني عاـ يفي الحادي والعشر 

ف مف كانوف الثاني مف يالعشر محكومة االتحادية مذكرة في ف لاف الدائماوالسكرتير 
وطالبت بعدـ تطبيؽ يعقوب  ،بورىأنتقدوا مف خالليا قرارات اجتماع العاـ نفسو ا

                                                           

 .056-055عبد الممؾ عودة، سنوات الحسـ، ص ص ( (0
 .056المصدر نفسو، ص ( (1
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ألبناء قبائؿ  0856ـ ذار عاآاممة حتى شير ووف بالنقطة الخاصة بدفع رواتب كغا
  .(0)قميـ الشرقيلى اإلإقميـ الشمالي قميـ الشرقي( الذيف ىاجروا مف اإلااليبو ) اإل

 ،ضـ المستشاريف القانونييف لمحكومة االتحادية اً مؤتمر 0856ذار عاـ آعقد في      
 0856( لعاـ 7صدار المرسـو رقـ)إليـ، وكاف مف نتائج ىذا المؤتمر قاوحكومات األ

 إليقاؼ وتعديؿ الدستور كما اكد ىذا المرسـو عمى:

رة منفردة رئيس عمى جميع السمطات التي يمارسيا بصو منح المجمس العسكري األ-0
 عمى لمقوات المسمحة .والمجمس األ ،الحكومة االتحادية

وىي السمطات  ،0852بالنسبة لمسمطات التي نص عمييا في مالحؽ دستور -1
وكذلؾ السمطات  ،والتي تمارسيا بصورة منفردة ،الخاصة بالحكومة االتحادية

اليـ فيجب عمى المجمس قوحكومات األ ،المشتركة التي تمارسيا الحكومة االتحادية
عمى الحصوؿ عمى الموافقة الجماعية لكؿ مف رئيس الحكومة العسكرية العسكري األ
 والحكاـ العسكرييف لألقاليـ. ،االتحادية

و مجتمعيف أ ،ف يتمتع الحكاـ العسكريوف لألقاليـ بحؽ النقض ) الفيتو( منفرديفأ-2
وتقديرات مشروعات العاصمة  ،كالميزانيةمور المتعمقة بكياف الدولة في جميع األ

 قميـ.إقميمية لكؿ والوحدة اإل ،والقوات المسمحة ،والشرطة ،االتحادية

ة كاممة، كما عمى تبعيمجمس التنفيذي لممجمس العسكري األف تكوف تبعية الأ-3
 عمى حؽ تفويض السمطة لممجمس التنفيذي.لممجمس العسكري األ

                                                           

(1) James D. Fearen & david D Laitin, Nigeria, Stanford 

University,2006, p.5 ; Lawrence Chinedu Nwobu, How Yakub Gowon 

Gaused the Nigeria -Biafra War, Atay in formation network (Internet) 

on the link: Nigeria- master web.com.                                                     
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جيزة أالتعيينات في المناصب العميا في فيما يخص  ،حصوؿ موافقة جميع الحكاـ-4
ف ال تمتـز المجاف االتحادية أوالسمؾ الدبموماسي عمى  ،والخدمة المدنية ،الشرطة

 المختصة بيذا الشيء.

عمى وس مف قبؿ المجمس العسكري األغال ومحكمة عميا،لتعييف قضاة المحكمة ا-5
قاليميـ بصورة أعييف القضاة في ف يقـو بتأباإلجماع، ومف حؽ كؿ حاكـ عسكري و 

 .عمياقميـ في المحكمة الإيمثؿ كؿ  وكذلؾ تعييف قاض   ،منفردة

ف يكوف رئيس المجمس العسكري أعمى لمقوات المسمحة ، و لغاء منصب القائد األإ -6
تنظيـ جديد لمجيش إلنشاء قيادات صدار ا  القائد العاـ لمقوات المسمحة، و  عمى ىواأل
 ربعة.قاليـ األحدود األ قميمية تتطابؽ معإ

وليـ حؽ ممارسة  ،قاليميـأالعسكريوف لألقاليـ بالسيادة في يتمتع الحكاـ -7
 قاليميـ.أوالتنفيذية في  ،السمطات التشريعية

في دستور ( الخاصة بحالة الطوارئ 75-60-61سرياف المواد) كد المرسـوأ -8
ىي مف اختصاص المجمس  عالف حالة الطوارئإف إ، وبموجب ذلؾ ف0852عاـ 

حالة  عالفإإصدار التشريعات المناسبة بعد عمى الذي يقوـ ايضا بالعسكري األ
قميـ يمارس سمطاتو التنفيذية إي أي قرار يراه مناسبا تجاه أالطوارئ، ومف حقو اتخاذ 

ف أف ،خرآالتنفيذية االتحادية، ومف جانب  و يعرقؿ عمؿ السمطاتأ ،بشكؿ يضر
عميو الحصوؿ عمى موافقة رئيس  ،ولتطبيؽ سمطاتو ،عمىسكري األعمى المجمس الع

 . (0)قاليـقؿ مف الحكاـ العسكرييف لألوثالثة عمى األ ،الحكومة العسكرية االتحادية

ف رئيس وبي ،خر بيف الحاكـ العسكري لإلقميـ الشرقي اوجووكوآحدث خالؼ        
(، فقد عد 7ووف حوؿ البند التاسع مف المرسـو رقـ)غاالحكومة االتحادية يعقوب 

                                                           

1) Forsyth Frederick, Op.Cit.pp.92-93.                                                    ) 
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وذلؾ لمظروؼ التي تمر  ،قميـ الشرقيف ىذا البند موجيا اساسا ضد اإلأاوجووكو 
ف الحكاـ العسكرييف الثالثة الذي نص البند في الحصوؿ عمى أوال سيما  ،بيا نيجيريا

خراف يحكماف واآل ،ليقميـ الشمالى اإلإحدىـ أقتيـ إلعالف حالة الطوارئ ينتمي مواف
ما أ ،يضا، لذلؾ طالب بإلغاء ىذا البندأقميـ الشمالي قميميف يسيطر عمييما اإلإ

 .(0)لغاء لمنظاـ االتحادي في البالدإلغاء ىذا البند ىو إف أفقد رأى  ،ووفغايعقوب 

صدر أ ،قميـ الشرقي عف الحكومة العسكرية االتحاديةولتطبيؽ انفصاؿ اإل      
يرادات التي كانت اإل جميععدة مراسيـ تقضي بإيداع  0856ذار عاـ آاوجووكو في 

المالية جيزة لغاء األإقميـ الشرقي مباشرة مع خزانة اإلتجبى لمحكومة االتحادية في 
، فضال (1)النفط باستثناء رسوـ 0856وؿ مف نيساف عاـ االتحادية اعتبارا مف األ

جيزة الحكومة أومؤسسات  ستيالء عمى مباف  لى االإخرى تدعو أعف مراسيـ 
ف فرضت حصارا أفعؿ الحكومة االتحادية عمى ذلؾ بقميـ، وكاف رد االتحادية في اإل

ف أال إقميـ، وخدمات البريد عف اإل ،قميـ الشرقي بقطع وسائؿ المواصالتعمى اإل
بدفع  النفطلزاـ شركات إصدر مرسوما ينص عمى أبؿ  ،اوجووكو لـ يخضع لذلؾ

 .(2)قميـ الشرقيلى حكومة اإلإوالرسـو  ،العوائد

تمر بيا نيجيريا تـ تشكيؿ  زمة التيوتسوية األ ،وفي محاولة إلنياء الخالؼ      
) Sir Ademolaالمصالحة الوطنية برئاسة السير اديموال  ا لجنةطمؽ عمييأ لجنة

                                                           

(1)James M. Clevenger, Op.Cit.p.60 ;  Forsgth Frederick, Op.Cit. p.92-

93.                                                                                                          

، 3544؛ جريدة االخبار) مصر(، ع 7/3/0856 بتاريخ، 18227جريدة االىراـ، ع  ((1
 .0856/ 4/  20 بتاريخ
/ 5/ 4 بتاريخ، 3548؛ ع 0856/ 5/ 0 بتاريخ، 3545جريدة االخبار ) مصر(، ع  ((2

0856. 
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 ،0856عاـ يار ألعدؿ االتحادي، وفي السابع مف وزير ا (0)(0815-0882
اجتمعت المجنة مع اوجووكو في مدينة اينونجو، وفي اليوـ التالي قدـ اوجووكو 

 -وىذه الشروط ىي: ،شروطو إلنياء الخالؼ

 قميـ مف قبؿ الحكومة االتحادية.وبات االقتصادية المفروضة عمى اإللغاء العقإ -0

وعودة جميع  ،والغربي ،قميميف الشرقيوجودة في اإلانسحاب القوات الشمالية الم-1
ب لعاـ آا لالتفاؽ الذي تـ في التاسع مف صمية تنفيذلى مناطقيا األإقميمية القوات اإل
 السابؽ الذكر. 0855

قميمية النزاعات اإل جميع ة تنظيمية دستورية جديدة لحؿوضع صيغ-2
 .(1)المتعارضة

المدف رجت مظاىرات اجتاحت فخ ،ووف شروط اوجووكوغارفض يعقوب      
ة لإلقميـ الشرقي تطالب باالنفصاؿ عف الحكومة العسكرية االتحادية، وقاـ الرئيس

صدر بدال عنو أو  ،0856( لعاـ 7ووف مف جانبو بإلغاء المرسـو رقـ )غاقوب يع
لى ما كانت عميو في إالذي نص عمى عودة البالد 0856اـ ( لع02المرسـو رقـ)

يكوف لمحكومة العسكرية االتحادية حؽ ف إي أ ،0855( لعاـ 0ظؿ المرسـو رقـ )
                                                           

، درس في مدرسة سانت ثـ دخؿ جامعة 0815السير اديموال: ولد في ايبوكوتا عاـ  ((0
لمحصوؿ عمى شيادة البكالوريوس في القانوف، عاد الى  0820 -0817خالؿ المدة كامبريدج 

كقاضي ثـ شغؿ منصب رئيس المحكمة العميا عاـ  0824، عيف عاـ 0823نيجيريا عاـ 
، فضال عف مناصب اخرى كرئيس المجمس االستشاري لمخدمة العامة لالمـ المتحدة 0842

 . ينظر:0882اـ وكذلؾ لجنة الحقوقييف الدولية، توفي ع
Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit , pp.16-17.                                           
(2) Arua Oko Omaka, The Forgotten Victims Ethnic Minorities in the 

Nigeria-Biafra War 1967-1970, The Journal of Retracing Africa, Vol.1, 

No.1,2014,p.29.                                                                                             
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ووف غاعمف أ، كما  (0)جزاء نيجيرياأي جزء مف أجؿ السالـ في أاصدار القوانيف مف 
قميما إلى اثني عشر إعادة تقسيـ نيجيريا إ 0856يار عاـ آف مف يفي السابع والعشر 

 -:تيالنحو اآل ويكوف التقسيـ عمى (1)ربعة السابقةقاليـ األبدال مف األ

وعاصمتو  ،قميـ الشماؿ الغربيإوىي  ،قاليـأقميـ الشمالي: يتألؼ مف ستة اإل-0
وعاصمتو  ،ميـ الشماؿ الشرقيقإوعاصمتو كادونا،  ،وسطقميـ الشماؿ األإسوكوتو، 
قميـ الغرب إوس، غوعاصمتو  ،قميـ سيؿ بينوإوعاصمتو كانو،  ،قميـ كانوإبوش، 

 وعاصمتو ايموريف. ،وسطاأل

وعاصمتو  ،وسطقميـ الشرؽ األإوىي  ،قاليـأقميـ الشرقي: ويتألؼ مف ثالثة إلا-1
وعاصمتو  ،نيارقميـ منطقة األإوعاصمتو كاالبار،  ،قميـ جنوب الشرؽإاينوجو، 

 ىاركورت. -بور

 ،قميـ وسط الغربا  وعاصمتو اباداف، و  ،قميـ الغربي كما ىوبقاء عمى اإلاإل -2
 .(2)وسغالعاصمة االتحادية ال، ثـ منطقة وعاصمتو بنيف

وقرر  ،نحاء البالدألؾ بإعالف حالة الطوارئ في جميع ووف بعد ذغاقاـ يعقوب     
ورئيس  ،عمى لمقوات المسمحةعمى وتوليو منصب القائد األلغاء المجمس العسكري األإ

صدر أو أنصبحت جميع السمطات بيده، كما أوبذلؾ  ،الحكومة العسكرية االتحادية

                                                           

(1) James M. Clevenger, Op .Cit. p. 36.                                                        

 .0856ايار  18 بتاريخ، 3542جريدة االخبار) مصر(، ع ( (1
(3) Schwartz Walter, Nigeria, London, 1978, p.227; James D. Fearen & 

david D Laitin, Op.Cit. p.6-7.                                                                       
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 ،نحاء نيجيرياأالذي حظر تداوؿ الصحؼ في جميع 0856( لعاـ 06المرسـو رقـ )
 . (0)وتشديد الرقابة عمييا

 0856يار عاـ آثر ذلؾ في الثالثيف مف إعمف اوجووكو مف جانبو عمى أ     
وؿ مف حزيراف مف وفي األ ،قميـ الشرقي عف الحكومة العسكرية االتحاديةانفصاؿ اإل
وفرضت حصارا بحريا  ،قميـ الشرقيود اإلت القوات االتحادية حدحاصر  ،العاـ نفسو

بدأت الحرب  ،0856عاـ  مف تموزعمى السواحؿ الجنوبية لمبالد، وفي السادس 
 . (1)ىمية النيجيريةاأل

 -احداثيا:تطور الحرب االىمية النيجيرية و  قيامثانيًا: 

قامت القوات االتحادية في  ،قميـ الشرقيعالف اوجووكو انفصاؿ اإلإثر إعمى    
ثـ فرضت حصارًا بحريًا  ،بمحاصرة االقميـ الشرقي0856وؿ مف حزيراف عاـ األ

بدأت  ،عمى السواحؿ الجنوبية لنيجيريا، وفي السادس مف تموز مف العاـ نفسو
لى إىمية يمكف تقسيميا حداث الحرب األأولتوضيح  ،(2)ةىمية النيجيريالحرب األ

 ثالث مراحؿ وىي:

 

                                                           

، 01، مجمة السياسة الدولية) مصر(، ع نيجيريا الحرب االىمية فيعبد الممؾ عودة،  ((0
  ؛10-11، ص ص 0856تشريف االوؿ 

Claude Cookman, The Crisis in Biafra, The Journal Visual 

Communication Quarterly, Vol. 15, October-December 2008, p.230.   

(2) Temi Harriman, Is There A future for Democracy in Nigeria, 

Lecture Thrown in member for Warri Federal, Oxford University , on 

Monday 5
th

 June, 2006, p. 7.                                                                

(3) Siri Aas Rustad , Power-Sharing and Conflict in Nigeria Power-

Sharing Agreement, Negotiations and peace processes, A center for 

Study of Civil War, International peace Research Institute in Oslo, p. 4. 
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    -:2:78حداث الحرب خالل عام أولى: المرحمة األ 

لى جبيتيف إانقسمت قوات الحكومة االتحادية  حتى ،حداث الحربأف بدأت إما     
قميـ والشمالية الغربية مف اإل ،والشمالية الشرقية ،ولى في المناطؽ الشماليةاأل

والجنوبية الغربية لإلقميـ الشرقي،  ،والجبية الثانية في المناطؽ الجنوبية ،الشرقي
وكاف ىدؼ الحكومة االتحادية ىو ربط ىاتيف الجبيتيف معا لمحاصرة قوات حكومة 

، وحاولت قوات وسياسياً  ،ومف ثـ القضاء عمييا اقتصادياً  ،بيافرا مف جميع الجيات
 .(0)نحاء نيجيرياأمف جانبيا فرض سيطرتيا عمى جميع بيافرا 

عندما قامت  ،0856بدأت المعارؾ بيف الطرفيف في السادس مف تموز عاـ      
ية قوات الحكومة االتحادية باليجوـ عمى مدينة اوجوجا الواقعة عمى الحدود الشمال

كبر مركز أ، كما تعرضت مدينة نزوى (1)قميـ الشماليالشرقية لإلقميـ الشرقي مع اإل
المدفعية مف الجية الشمالية الشرقية ليا، وبعد لى ىجـو بإقميـ الشرقي تجاري في اإل

استطاعت القوات االتحادية مف  ،وقوات بيافرا ،معركة حدثت بيف القوات االتحادية
قميـ اوجوجا، وفي الثامف عشر مف إوجاكميف في  ،ونيونيا ،السيطرة عمى مدف نروكا
 .(2)قميـ الشرقياالتحادية مدينة اينوجو عاصمة اإلتموز حاصرت القوات 

قميـ الوسط إب بغزو آقوات حكومة بيافرا في بداية شير قامت  ،وفي المقابؿ   
 ،وارىقميـ كىـ مدف اإلأيـ في التاسع مف الشير نفسو عمى وفرضوا سيطرت ،الغربي
وىي مدينة بنيف، ومما  ،قميـ الوسط الغربيإفضال عف عاصمة  ،واورومي ،وسابيمي
قميـ الوسط الغربي إغمبية ضباط قوات أف أىذه القوات عمى سيطرتيـ تمؾ ىو  ساعد

                                                           

(1) Emmanuel Salliot, Security events in the Sahel 1967-2007, Paris, 

2010,p.9.                                                                                                     

 . 0856تموز  01، في 18320جريدة االىراـ، ع  ((1
3) Forsyth Frederick Op.Cit.p.114-116.                                                       ) 
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فشمت في فرض سيطرتيا  ف قوات حكومة بيافراأال إ، (0)ينتموف الى قبائؿ االيبو
وؿ بتقدـ وذلؾ لسببيف يتعمؽ األ ،واباداف ،وسغور التي تربط بيف الأعمى مدينة 

)  Murtala Mohammedمحمد  رتضىم قوات الحكومة االتحادية بقيادة الكولونيؿ
بحممة مضادة عف طريؽ نير النيجر عند مدينة اسابا ،  (1) (0865 - 0827

قائد قوات بيافرا التي غزت  Victoria Banjoوالسبب الثاني ىو قياـ فكتوريا بانجو 
قميـ إوقوات بيافرا في  ،ذ حاوؿ القضاء عمى اوجووكوإقميـ الوسط الغربي بمؤامرة ، إ

 أقميـ الغربي ) اليوروبا( ، وبدف خالؿ تحالفو مع اوالوو حاكـ اإلالوسط الغربي م
وعدـ توفر االمدادات  ،داريةبات اإلبانجوا يقدـ الحجج الى اوجووكو بالصعو 

 .( 2)لتي تعيؽ تقدـ القوات البيافرية غربا وجنوبااوالغذائية  ،العسكرية

قميـ إكد ضرورة استقالؿ أو  ،وسط الغربقامة دولة باسـ جميورية إحاوؿ بانجو      
وضح ىدفو بتحرير أوالحكومة االتحادية ، كما  ،الوسط الغربي مف السيطرة البيافرية

واالىتماـ  ،قامة دولة نيجيريا الموحدةا  و  ،قميـ الشماليوس مف سيطرة اإلغوال ،قميـاإل

                                                           

 .00/7/0856، في 18352؛ ع 0856اب  01، في 18351جريدة االىراـ، ع  ((0
، اكمؿ دراستو الجامعية 0827كانو في تشريف الثاني عاـ مدينة محمد: ولد في  رتضىم ((1

، انضـ الى 0850-0851في زاريا ثـ دخؿ الى اكاديمية ساند ىيرست العسكرية خالؿ المدة 
، ادى دورا خالؿ االنقالب العسكري االوؿ في كانوف الثاني عاـ 0850الجيش النيجيري عاـ 

رئيس اركاف الجيش، ثـ قائد الفرقة الثانية خالؿ الحرب االىمية ، اذ شغؿ منصب 0855
عمى اثر  0864، ، اصبح رئيسا لنيجيريا عاـ 0861النيجيرية، رقي الى رتبة عميد عاـ 

 خالؿ محاولة انقالب فاشمة. ينظر: 0865االنقالب العسكري الثالث، تـ اغتيالو عاـ 
 Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit , p.233.                                              

(3) S. E .Orobator, The Biafran Crisis and Midwest, The Journal 

African African Affairs, Vol. 86, No. 344, July 1982, pp. 367-369 ; 

Damola Awoyokun, Biafra the Untold Story of Nigeria's Civil War, 

Part2, Atay in formation network (Internet) on the link:pwc-review.com.  
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، وكاف رد الحكومة ( 0)بشؤوف المجتمع النيجيري بغض النظر عف االنتماءات القبمية
قميـ الوسط إراضي أبعمميات جوية ضد قوات بيافرا في االتحادية عمى ذلؾ القياـ 

، ثـ قامت باليجوـ عمى مطار 0856يموؿ عاـ أوذلؾ في الخامس مف  ،الغربي
اـ الحكومة لى توقؼ حركة الطيراف الدولي، فضال عف قيإدى أمما  ،اينوجو

محمد الذي ضـ في  رتضىالفرقة الثانية بقيادة م طمؽ عميوأاالتحادية بتشكيؿ جيش 
وبدوف  ،ثر ذلؾ قرر بانجوإوالعماؿ ، وعمى  ،صفوفو مجموعة مف الطمبة المتطوعيف

 ،0856يموؿ عاـ أمف مدينة بنيف في الثاني عشر مف عمـ اوجووكو االنسحاب 
كما  ،يموؿأف مف يلى المدينة في الحادي والعشر إمحمد مف الدخوؿ  رتضىوتمكف م

 لقاءإما اوجووكو فقد تمكف مف ألى مدينة اينوجو عاصمة بيافرا، إاستطاعوا الوصوؿ 
 0856يموؿ عاـ أف مف و ني والعشر عداـ في الثاالقبض عمى بانجو ونفذ بو حكـ اإل

 .( 1)بتيمة الخيانة العظمى

عمى الرغـ مف محاولة قوات حكومة بيافرا منع دخوؿ القوات االتحادية الى      
وؿ يـ تمكنوا في الرابع مف تشريف األنأال إ ،ينة اينوجو عف طريؽ تدمير الجسورمد

لى تقديـ إوجووكو مر الذي دفع ااأل ،قميـ الشرقي اينوجومف دخوؿ عاصمة اإل
مما اضطر  ،لى الجمعية االستشارية لبيافرا التي رفضت ىذه االستقالةإاستقالتو 
ومياىيا، وفي منتصؼ شير تشريف لى اإى نقؿ عاصمتو مف اينوجو إلاوجووكو 

لى ايكـو ، وفي إقميـ اوجوجا إلى الشرؽ مف إؿ توجيت قوات الحكومة االتحادية و األ
تمكنت فرقة الكوماندوز االتحادية الثانية البحرية  ،وؿالثامف عشر مف تشريف األ

مف التقدـ نحو  Benjamin Adekunle  (0825-    )(2)بقيادة بنياميف ادكونمي 
                                                           

1) S. E .Orobator,Op.Cit. p 370-374.                                                  ) 

(2) Ibid.p. 378 ; Damola Awoyokun, Op.Cit.                                           

، دخؿ 0825بنياميف ادكونمي: ولد في كادونا في السادس والعشروف مف حزيراف عاـ  ((2
 ==، شارؾ في الحرب االىمية النيجيرية ثـ تمت0847ضمف صفوؼ الجيش النيجيري عاـ 
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ي فرض سيطرتيا عمى الطريؽ الرئيس المؤدي ونجحت ف ،بار جنوب شرؽ البالدكاال
 . (0)راضي الكاميروفأالى 

وتشريف الثاني مف السيطرة  ،وؿيف األمحمد خالؿ شيري تشر  رتضىحاوؿ م      
تمكف في  ثـ قاومة القوات البيافرية ،لم ،نو فشؿ في ذلؾأال إ ،عمى مدينة اونيتشا

. وبذلؾ انتيت المرحمة (1)مف دخوؿ ىذه المدينة 0856عاـ  وؿواخر كانوف األأ
مى ىمية النيجيرية بسيطرة قوات الحكومة االتحادية عحداث الحرب األأولى مف األ

 . قميـ الشرقي ال سيما العاصمة اينوجو مناطؽ عديدة مف اإل

ولى مف الحرب جرت حداث المرحمة األأنو خالؿ أف نذكر ىنا أال بد       
ب آولى في الثالثيف مف نياء الحرب ، كانت المحاولة األا  و  ،لفرض السالـ افتمحاول
فاقترحوا عمى  ،مف قبؿ حكومة بيافرا ال سيما بعد القوة التي شعروا بيا0856عمـ 

ف الحكومة أال إقاليـ النيجيرية ، درالي مع بقية األع كونفقامة تجمإالحكومة االتحادية 
مفاوضات سممية مع حكومة  يأنيا لف تدخؿ في أكدت أو  ،االتحادية رفضت ذلؾ

 -:تيةال وفؽ الشروط اآلإبيافرا 

 ال يتجزأ  مف نيجيريا االتحادية. اً قميـ الشرقي جزءف يكوف اإلأ  -0

                                                                                                                                                                      

، استمر في منصبو ىذا حتى تقاعده في العشريف مف اب عاـ 0861ترقيتو الى عميد عاـ ==
 . ينظر:0863

                              .en.wikipedia.orgلدولية ) االنترنيت( عمى الرابط: شبكة المعمومات ا
جريدة اخبار اليوـ)مصر(، ع ؛ 0856/ 00/6 بتاريخ، 18321جريدة االىراـ، ع  ((0

 .01/0856/ 1و0 بتاريخ، 3650و3651
(2)Damola Awoyokun, The Untold Story of Biafra War, Atay in 

formation network (Internet) on the link: www.nigeriavillagesquare.com.  
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والذي يتألؼ مف  ،داري الجديد لمبالدفقة قبائؿ االيبو عمى التقسيـ اإلموا  -1
 والية. ةي عشر تاثن

جراء المفاوضات مع الحكومة خر إلآوتعييف زعيـ ، قالة اوجووكوإ -2
 .(0)االتحادية

وبذلؾ انتيت ىذه المحاولة بالفشؿ، ثـ  ،رفضت حكومة بيافرا ىذه الشروط     
 ،ووفغاكانت المحاولة الثانية مف قبؿ رئيس الحكومة العسكرية االتحادية يعقوب 

 ،الشروط السابقة إلجراء المفاوضات كدأالذي  0856وؿ عاـوذلؾ في كانوف األ
والمساواة المطمقة  ،والواجبات ،بالحقوؽ الحرب بناء االيبو بعد انتياءأف يتمتع أوعمى 

يضا لرفضيا مف قبؿ أف ىذه المحاولة فشمت أال إقاليـ النيجيرية، في جميع األ
ىمية ض السالـ بالفشؿ لتستمر الحرب األف لفر ا، وبذلؾ انتيت المحاولت(1)اوجووكو

 منيا.ولتبدأ المرحمة الثانية 

  -:2:79حداث الحرب عام أ -المرحمة الثانية :

وقؼ المعارؾ ضد قبائؿ االيبو لممحافظة  0857ووف بداية عاـ غاحاوؿ يعقوب     
لى رئيس الحكومة إف وعودىـ و يجيري، وىنا قدـ القادة االتحاديعمى االتحاد الن

قصاىا الحادي أوفي مدة  ،سرع وقتأوفي  ،العسكرية االتحادية بتحقيؽ النصر
بدأت المعارؾ بيف الطرفيف مف  ،ثر ذلؾإ، وعمى 0857ذار عاـ آوالثالثيف مف 

 . (2) 0857جديد في شباط عاـ 

                                                           

1) Arua Oko Omaka, Op. Cit.pp.35-36.                                               ) 

(2) Joshua Willms, The Role of the Biafran Identity in the Biafran 

Campaign for Support during the Nigerian Civil War of 1967-1970, 

Master thesis, University of Ottawa, Canada, 2011,pp.86-87.                 

3) Ibid, pp.90-93.                                                                                  ) 
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لى إمف الدخوؿ  0857صؼ شير شباط عاـ محمد في منت رتضىاستطاع م    
قائد قوات بيافرا  ،مدينة اوكا غرب مدينة اونيتشا، كما استطاع في الوقت نفسو

فرض سيطرتو عمى مدينة ادورو الواقعة عمى الحدود الجنوبية لإلقميـ اشوزي مف 
ولى ض سيطرتيا عمى اينوجو العاصمة األالشمالي، ثـ استطاعت ىذه القوات مف فر 

لى مدف إمحمد بقواتو  رتضىوصؿ م 0857ذار عاـ آلبيافرا ، وفي بداية شير 
ف يوذلؾ في الثالث والعشر ة اونيتشا لى مدينإواوجيدى ثـ تمكف مف الدخوؿ  ،اباجانا
ال إعادة سيطرتيـ عمى اونيتشا إذار مف العاـ نفسو، وحاولت قوات بيافرا مف آمف 

والقوية التي فرضتيا قوات الحكومة العسكرية  ،نيـ فشموا في ذلؾ لمسيطرة المحكمةأ
 .(0)االتحادية

بداية شير  المتواجدة في شرؽ مدينة اينوجومكنت القوات العسكرية االتحادية ت     
واباكاليكي وىنا تـ التقاء ىذه القوات  ،نيساف مف فرض سيطرتيـ عمى مدينتي ايزولو

ما الجبية أقميـ اوجوجا في الجبية الشمالية، إالقوات االتحادية المتواجدة في  مع
وائؿ نيساف مف عبور أفقد تمكف اديكونمي في  ،الجنوبية لمقوات العسكرية االتحادية

خرى، ثـ أومدف  ،وايكوت ،وايتو ،واروفو  ،يطرة عمى مدف افيكبوالس ،نير كروس
ونجح في فرض سيطرتو  ،توجو بعد ذلؾ لفرض السيطرة عمى ميناء بورىاركورت

وتمكف مف فرض سيطرتو عمى المدف المحيطة ببورىاركورت  ،واخر شير نيسافآ
 .(1)0857يار عاـ آوذلؾ في الثامف عشر مف ،وابا  ،وبورى واوكريكا ،كمدف افاـ

                                                           

(1) Claude Cookman, Op.Cit,p.232; Emmanuel Salliot, Op.Cit,p.10-11.  

(2) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of Commons, 

S.W.I, CC(68), on Thursday, 30 May , 1968, p.10.                                     
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قاـ كؿ مف الميجور  ،بعد سيطرة القوات العسكرية االتحادية عمى بورىاركورت    
         Williamsوويميامز ،Rolf Steiner  (0822-    )(0)رولؼ شتاينر االلماني 

ذ كونوا فرقة الكوماندوز إ ،لى جانب بيافراإفريقيا بالتدخؿ العسكري أمف جنوب 
، وتمكنت  0857دورا كبيرا ضد القوات االتحادية خالؿ عاـ  أدتالرابعة لبيافرا التي 

ىذه الفرقة في تموز مف تحقيؽ بعض االنتصارات عمى الفرقة االتحادية الثانية بيف 
 . (1)واونيتشا ،اينوجو

كرية االتحادية واسط شير تموز فرض سيطرة القوات العسأحاوؿ اديكونمي في    
 ،جؿ تحقيؽ ذلؾأواومياىيا ، ومف  ،وابا ،وىي اويرى ،ة المتبقيةعمى المدف الرئيس

سماء ىذه المدف عمى التعاقب، أوىي   (  O . A . U)طمؽ عميياأوضع خطة 
اوميكابو الواقعة جنوب مدينة اويرى ، وبعد لى مدينة إفتقدمت قواتو مف بورىاركورت 

 ،االتحادية والقوات العسكرية ،عدد مف المعارؾ التي حدثت بيف القوات البيافرية
 0857ب عاـ آخيرة عند مدينة اوكبياال، وفي الرابع عشر مف توقؼ زحؼ األ

 ،ونجحوا في الدخوؿ ،حاولت القوات العسكرية االتحادية السيطرة عمى مدينة ابا

                                                           

، انضـ 0822رولؼ شتاينر: احد المرتزقة االلماف، ولد في الثالث مف كانوف الثاني عاـ  ((0
وعمره سبعة عشر عاما الى الجيش الفرنسي ثـ عمؿ في منظمة الجيش السري المؤلفة مف 
المستوطنيف الفرنسييف في الجزائر، قابؿ مسؤولي قبائؿ االيبو واشترؾ في الحرب االىمية لمدة 

 0860دىا عمؿ مستشارا لممتمرديف في جنوب السوداف ، القي القبض عميو عاـ ستة اشير، بع
بعد ثالث  سراحوثـ خفؼ الحكـ الى عشروف عاما اال انو اطمؽ  باإلعداـفي اوغندا وحكـ عميو 

 طبية. ينظر: شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط: ألسبابسنوات قيؿ 
ar.wikipedia.org.                                                                                           

(2)Anthony Mockler, Mercenaries Mocdonald    

Cpmpany,London,1969,p.262.                                                                     
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بيد  ، وبذلؾ لـ يبؽ0857يموؿ عاـ أوفرض سيطرتيـ الكاممة عمييا في الرابع مف 
 .(0)واومياىيا ،وىما اويرى ،تيفقوات الحكومة البيافرية سوى مدين

صدار يعقوب إيموؿ وبعد أقامت القوات العسكرية االتحادية في الحادي عشر مف    
وامره لقواتو بضرورة القضاء عمى قوات بيافرا باليجـو عمى نير اوراش أووف غا

ثـ توجيوا في الثالث عشر  ،وتمكنوا مف فرض سيطرتيـ ،لمسيطرة عمى مدينة اوجوتا
يموؿ تمكنت أيموؿ نحو مدينة اوينزى جنوب اويرى ، وفي الثامف عشر مف أمف 

 وبذلؾ لـ يبؽ ،القوات العسكرية االتحادية مف فرض سيطرتيـ عمى مدينة اويرى
 . (1)ماميـ سوى مدينة اومياىياأ

الجانب الدعائي لمطرفيف حوؿ واجيات مف  0857ظيرت خالؿ عاـ        
 ،نو ال توجد دولة موحدة لـ تمر بتجارب الحربأووف غاوضح يعقوب أذ إ،  ،الحرب
ف الحرب ما أوضح أما اوجووكو فقد أيا القوي الوحدوي، ئثناء عمميات بناأىواؿ واأل
 ،لى المجاعاتإقميـ الشرقي لتعرضيـ بادة لجماعات االيبو في اإلإال عممية إىي 

الجئي الحرب  لىإوالمساعدات مف المنظمات االنسانية  ،مداداتومنع وصوؿ اإل
ومة العسكرية دعت الحك ،ىميةجؿ توضيح الحقائؽ حوؿ الحرب األأ، ومف ( 2)ىميةاأل

لى نيجيريا إلى ضرورة حضور بعثة دولية ، وبالفعؿ حضرت ىذه البعثة إاالتحادية 
 ،وىـ مف المممكة المتحدة ،وتألفت مف ستة مراقبيف دولييف، 0857واخر عاـ أ

، وبعد الزيارة ( 3)واالمـ المتحدة ،ومنظمة الوحدة االفريقية ،وبولندا ،والسويد ،وكندا

                                                           

(1) Forsyth,Op.Cit.pp.133-135; Ishaq Modibbo Kaun, Chinua Achebe 

Biafra and the travesties of war, Atay in formation network (Internet) 

.                                                          www.vanguardngr.comon the link:  

2) Joshua Willms, Op.Cit.pp.130-131.                                                        ) 

3)Ibid.pp.134-135.                                                                                    ) 

(4)Phil Baum, The Tragedy of Biafra, Memorandum from 

,Commission on International Affairs, American Jewish, New york, = = 



  

 

 
126 

 ،وبورىاركورت ،واويرى ،لى بعض المدف النيجيرية مثؿ اباإالتي قامت بيا البعثة 
 كد عمى:أعمنت تقريرىا الذي أوغيرىا  ،وكاالبار ،وانيتشا

دنييف في مناطؽ غرب نير النيجر، والم ،العالقة بيف القوات العسكرية االتحادية -0
ف القوات العسكرية أف ،ما المناطؽ التي تحاوؿ قوات بيافرا مف الدخوؿ الييافأ

 لى المدف المجاورة.إـ بإخالء تمؾ المناطؽ مف سكانيا االتحادية تقو 

قميـ الشرقي( ممف يعمموف في بناء قبائؿ االيبو ) اإلأوجود عدد غير قميؿ مف   -1
 ومجاالت اخرى. ،وفي مجاؿ التعميـ ،التنفيذي النيجيريالمجمس 

ت فييا والمعارؾ التي حدث ،ثناء الحربألى خسائر كبيرة إالمناطؽ التي تعرضت -2
شبو خالية مف السكاف ال سيما مدينة اونيتشا التي حدثت فييا عدد مف  تبدو

 المعارؾ.

حرب باستثناء مدينة والطبية لضحايا ال ،وجود عدد كاؼ مف المواد الغذائية -3
 اونيتشا.

ومدف غرب  ،والخاصة قميمة في مدينة بنيف ،ضرار في الممتمكات العامةنسبة األ-4
 نير النيجر.

والمدنية في ، داريةجيزة اإللقوات العسكرية االتحادية عمى األفرض سيطرة ا-5
 المدف التي سيطروا عمييا ال سيما مدينة اسابا.

                                                                                                                                                                      

==December,15,1968,pp.22-23, Atay in formation network (Internet) on 
 

.                                                              www.biafraland.comthe link, 
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بادة جماعية ألبناء ا  ت البعثة بزيارتيا بوجود مذابح و قام لـ يؤكد سكاف المدف التي-6
 .( 0)االيبو مف قبؿ القوات العسكرية االتحادية

عماؿ قوات الحكومة العسكرية أف أوضحتو المجنة في تقريرىا نجد أومف خالؿ ما    
ف أو تجاه المدنييف وىذا يؤكد أ ،االتحادية كانت مالئمة سواء تجاه القوات البيافرية

بادة جماعية ال وجود ليا. وبحموؿ شير ا  مذابح و  حدوثا جاء بو البيافريوف مف م
بدأت بعض الدوؿ التدخؿ في محاولة منيا إليقاؼ  ،0857وؿ عاـ كانوف األ

رفض يعقوب وبريطانيا، وبعد  ،ومنيـ اثيوبيا ،وعقد ىدنة بيف الطرفيف ،الحرب
وزيادة  ،القوات البيافرية مدة اليدنةمر خوفا مف استغالؿ ووف لذلؾ في بداية األغا

ف ساعة فقط، ثـ عاد ينو وافؽ بعد ذلؾ عمى عقد ىدنة لمدة ثماف واربعأال إقوتيا، 
وعمى الرغـ مف سيطرة  0857خرى بيف الطرفيف ، وفي نياية عاـ أالقتاؿ مرة 

ة دارينيا لـ تفرض سيطرتيا اإلأال إالقوات العسكرية االتحادية عمى عدد مف المدف 
، وبذلؾ  (1)بداىا الكوماندوز التابعة لقوات بيافرا أصورة كاممة نتيجة لممقاومة التي ب

 ىمية.ة مف الحرب األخير واأل ،انتيت ىذه المرحمة لتبدأ المرحمة الثالثة

  -ونتائجيا: 2:81-:2:7حداث الحرب خالل عامي أ -المرحمة الثالثة:

اذ بدأت القوات العسكرية  ،0858عاـ استمرت الحرب االىمية النيجيرية خالؿ      
 ،وتزويدىـ بطياريف مف دوؿ مختمفة كبريطانيا ،االتحادية باستيراد عدد مف الطائرات

خرى بيف أوجنوب افريقيا، وقامت بإنشاء محطات لمرادار، وبدأ القتاؿ مرة  ،والمانيا
تيا عادة سيطر إعندما حاولت قوات حكومة بيافرا  ،0858الطرفيف في شباط عاـ 

                                                           

(1) Phil Baum, Op. Cit,p.23; Joshua Willms ,Op. Cit.p.141.                        

(2) Ezeobi Okechukwu Stanly, The Untold Story of Nigerian- Biafran 

War, Atay in formation network (Internet) on 

thelink:community.vanguardngr.com.                                                          
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ح اقتر  ،ذارآنيا فشمت في ذلؾ، وفي الثالث عشر مف أال إ ،عمى مدينة اويرى
ف أال إيقاؼ الحرب، إلمدة شيريف لالتفاؽ عمى اوجووكو عقد ىدنة بيف الطرفيف 

ىدفو مف عقد اليدنة  تحادية رفضت اقتراح اوجووكو ألفالحكومة العسكرية اال
ماـ القوات أنتيجة لميزائـ التي تعرض ليا  ،اكتساب الوقت واستعادة قوة جيشو

 ،العسكرية االتحادية، بدأت قوات بيافرا بعد ذلؾ بالزحؼ نحو جنوب مدينة اويرى
 . (0)ونجحت في السيطرة عمى بعض المدف المحيطة بيا كمدينة اوجوتا

 0858وؿ مف نيساف مف عاـ حاولت القوات العسكرية االتحادية في األ     
مدينة اومياىيا عاصمة الحكومة البيافرية بعد اينوجو العاصمة االولى السيطرة عمى 

ليـ، واستطاعت القوات العسكرية االتحادية مف فرض سيطرتيا عمى المدف المحيطة 
وبندى، ثـ حدث قتاؿ بيف الطرفيف حوؿ مدينة اوزيا  ،ونجو ،باومياىيا كمدينة اوفيـ

ثـ اضطرت  ،سبوع فقطألمدة التحادية راجع القوات العسكرية الى تإدى أمما  ،كولى
عضاء حكومتو أو  ،واستطاع اوجووكو ،القوات البيافرية مف االنسحاب نحو نير ايمو

عالف مف قبؿ الصميب لى الضفة الغربية مف النير ، وىنا تـ اإلإمف الوصوؿ 
ف سيطرت أحمر الدولي في جنيؼ اتخاذ اوجووكو مف مدينة اورلو مقرا لو بعد األ

ف مف نيساف يعاصمة اومياىيا في الثالث والعشر العسكرية االتحادية عمى الالقوات 
 .( 1) 0858عاـ 

نيا أال إوعمى الرغـ مف الخسائر التي تعرضت ليا قوات الحكومة البيافرية     
ف مف نيساف عمى مدينة اويرى، ثـ يعادة سيطرتيا في السادس والعشر إتمكنت مف 

                                                           

(1)Tem Cooper, Civil War in Nigeria (Biafra), Atay in formation 

.                                             www.acig.orgnetwork (Internet) on the link:  

، 11، مجمة السياسة الدولية) مصر(، ع ىزيمة االنفصالية في نيجيرياعبد الممؾ عودة، ( (1
 . 018 -015، ص ص 0861نيساف 
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 0858في الثالثيف مف نيساف ، وفي ايار عاـ وأوكبى  ،وكوالى ،عمى مدف ابوه
توجيت القوات البيافرية نحو اقميـ الوسط الغربي في محاولة منيا عرقمة المصالح 
االجنبية في ىذا االقميـ فضال عف اف غالبية سكاف االقميـ ينتموف الى قبائؿ االيبو، 

برى اال انيا في اال اف اليجمات التي قامت بيا تمؾ القوات لـ تكف ذات القوة الك
النفط الوقت نفسو قامت باعتقاؿ عدد مف الخبراء االجانب العامميف في شركة 

 .( 0)االيطالية بحجة اف ىؤالء كانوا يقفوف ضد حكومة بيافرا

القوات العسكرية االتحادية في كانوف  أاستمرت المعارؾ بيف الطرفيف حيث بد   
بيجـو شامؿ ومف جميع الجيات عمى القوات البيافرية ، وفي  0858االوؿ عاـ 

ىمية اذ بدأت اخر معركة في الحرب األ 0861االوؿ مف كانوف الثاني عاـ 
استطاعت القوات العسكرية االتحادية مف دخوؿ المدف التي كانت القوات البيافرية 

 0861يا عمييا، وفي صباح الحادي عشر مف كانوف الثاني عاـ تفرض سيطرت
اعمنت الحكومة العسكرية االتحادية النيجيرية سيطرتيا عمى مدينة اويرى وتدمير 

مف العاـ نفسو مطار اولى وذلؾ بعد ىروب اوجووكو في العاشر مف كانوف الثاني 
شاريو لمناقشة بعض وضح فيو انو غادر البالد مع عدد مف مستأوالذي اصدر بيانا 

رئيس اركاف  Philip Avionjمقترحات السالـ وانو كمؼ الجنراؿ فيميب افيونج 
مر أ 0861ي عشر مف كانوف الثاني عاـ قوات بيافرا اف يحؿ محمو، وفي الثان

الجنراؿ فيميب افيونج قوات حكومة بيافرا بألقاء السالح وتسميـ انفسيـ الى القوات 
وس في الخامس عشر غتوقيع عمى اتفاؽ االستسالـ في الـ الالعسكرية االتحادية وت

قميـ الشرقي جزء ال ف اإلأعالف بوبدوف شروط وتـ األ 0861ثاني عاـ مف كانوف ال

                                                           

(1) Macjive, The Complete Nigerian – Biafran Civil War File, Atay in 

formation network (Internet) on the link :www .hairaland. 

com                                                                                            
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فقد تـ منحو حؽ المجوء السياسي مف  ،ما مصير اوجووكوأ، ( 0)يتجزأ مف نيجيريا
. ( 1)0861عاـ ف مف كانوف الثاني يومة ساحؿ العاج في الثالث والعشر قبؿ حك

 ،ىمية النيجيرية بانتصار القوات العسكرية االتحادية النيجيريةوبذلؾ انتيت الحرب األ
 عالف انفصالو.إلى ما كاف عميو قبؿ إقميـ الشرقي وعودة اإل

 -ىمية النيجيرية:فريقية من الحرب األموقف الدول األ -:ثالثاً 

 ،لمحكومة العسكرية االتحاديةفريقية موقفا مؤيدا اتخذت معظـ الدوؿ األ    
لى تسوية بيف إالشرقي، وحاولت كؿ دولة الوصوؿ  قميـومعارضة النفصاؿ اإل

 في ذلؾ.( 3)فريقيةعقبتيا جيود منظمة الوحدة األأالطرفيف، ثـ 

                                                           

  ؛ 003-002عبد الممؾ عودة ، ىزيمة االنفصالية في نيجيريا، ص  ((0
Zelenek Cervenka , The Unfinished Quest for Unity Africa and O A U, 

London, 1977, p.106.                                                                                     

(2) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of Commons, 

S.W.I, CC(70), on Thursday, 26 March , 1970, p.4.                                     

منظمة الوحدة االفريقية: منظمة اقميمية تعمؿ في اطار القارة االفريقية عمى انياء الخالفات  ((3
ف مف يالعشر والتكتالت ، اعمنت المنظمة عف ميثاقيا في مؤتمر اديس ابابا الذي عقد في الثاني و 

، اكدت المنظمة مف خالؿ ميثاقيا عمى اف تكوف عضوية المنظمة مفتوحة اماـ 0852ايار عاـ 
جميع الدوؿ االفريقية المستقمة  واعتماد سياسة عدـ االنحياز والمساواة في السيادة بيف جميع 
ا الدوؿ االعضاء وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية واحتراـ سيادة كؿ دولة واحتراـ اراضيي

منظمة الوحدة واعتماد مبدأ التسوية السممية لممنازعات التي قد تحدث. ينظر: سارة مالؾ حميد، 
ربية لمبنات، جامعة بغداد، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الت2:84-2:74االفريقية 
1102. 
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ف مف حزيراف عاـ يتسوية الخالفات في الرابع والعشر كانت اوؿ محاولة ل     
رئيس زامبيا  Kenneth Kaunda (0813-    ) (1) مف قبؿ كينيث كاوندا 0856

ىمية النيجيرية، نياء الحرب األا  و  ،فريقية لمتوصؿ الى حؿ سمميالذي دعا الدوؿ األ
لى دوؿ افريقيا إلعسكرية االتحادية مبعوثا رسميا رسمت الحكومة اأ ،ثر ذلؾإوعمى 

ف يكوف شرط أميـ الحكومة العسكرية االتحادية ليوضح لمسؤولي تمؾ الدوؿ عف تص
فريقية ىو السيطرة التامة لمحكومة العسكرية انب الدوؿ األالتسوية السممية مف ج

ف تكوف التسوية بشكؿ غير مباشر مع أعمى  جزاء البالد كافةعمى أاالتحادية 
، وبيذه الشروط التي وضعتيا الحكومة العسكرية االتحادية (1)الكولونيؿ اوجووكو

خرى في أمحاولة  حؿ سممي بيف الطرفيف، ثـ جرت إليجادفشمت المحاولة الزامبية 
فريقية وىـ االمبراطور أمف قبؿ رؤساء خمس دوؿ  0856عاـ  الثامف مف تموز

 (Haile Selassie 0781- 0864 (االثيوبي ىيالسالسي
 ورئيس تنزانيا  ،( 3)

                                                           

نشاطو  ، بدا0813كينيث كاوندا: رئيس دولة زامبيا ، ولد بمقاطعة شنسالي الشمالية عاـ  ((1
اصبح  0842، وفي عاـ 0837السياسي باالنضماـ الى حزب المؤتمر الوطني االفريقي عاـ 

، واصبح رئيس حزب 0847سكرتيرا عاما لمحزب، وىو مؤسس مؤتمر زامبيا االفريقي عاـ 
، اختير وزيرا لمحكـ المحمي والشؤوف االجتماعية لروديسيا 0851االتحاد القومي المستقؿ عاـ 

 0853، وىو اوؿ رئيس لزامبيا بعد استقالليا منذ عاـ 0853-0851خالؿ المدة الشمالية 
؛ شبكة 76، ص 4ينظر: عبد الوىاب الكيالي ، المصدر السابؽ، ج  .0880وحتى عاـ 

   infosnap.orgالمعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط:                            
(2) G. Martin, The Historical and Political Bases of Frances Africa 

Policy, The Journal of Modern African Studies, Vol.23,No.2,1985, p.128.  
، اصبح 0781ىيالسالسي: االمبراطور االثيوبي، ولد في الثالث والعشروف مف تموز عاـ  ((3

، عمؿ عمى تطوير الحالة االقتصادية 0821ثـ امبراطورا عاـ  0817ممكا عمى اثيوبيا عاـ 
، عاش ىيالسالسي في المنفى 0820عاـ  ألثيوبياواالجتماعية لبالده ووضع اوؿ دستور 

 ==، وبعد انتصار بريطانيا في0824عاـ  ألثيوبيابعد الغزو االيطالي وتحديدا في بريطانيا 
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والرئيس  ،، ورئيس اوغندا اوبوتيNyerere   (0811- 0888)(0) نيريرىجوليوس 
ورئيس زامبيا Jomo Kenyata    0780-0867)(1  ،) (  الكيني جومو كنياتا 

                                                                                                                                                                      

الحرب العالمية الثانية وتحريرىا اثيوبيا اعيد ىيالسالسي عمى عرشو، حاوؿ ضـ الصوماؿ ==
اثر 0863وارتيريا الى مممكتو كما انو ساىـ في انشاء منظمة الوحدة االفريقية، انتيى حكمو عاـ 

غستو ىيال ميرياـ، توفي ىيالسالسي في السابع والعشروف مف اب عاـ الثورة التي قادىا من
اثيوبيا في عصرىا الذىبي عصر ىيالسالسي عمر محمد عمي االثيوبي، . ينظر: 0864
 .0843، مطبعة مصر، القاىرة، االول
نيريري: احد قادة التحرر الوطني في تنزانيا في القرف العشريف، ولد في اذار عاـ جوليوس   ((0

في قرية بوتياما القريبة مف بحيرة فكتوريا، تمقى تعميمو في بمدة موسوما ثـ انتقؿ الى 0811
مدرسة تايورا الثانوية التابعة لمكنيسة الكاثوليكية، دخؿ كمية ماكريري بأوغندا وحصؿ منيا عمى 

ودتو الى بالده شيادة الدبموـ في التربية، ثـ اكمؿ دراستو العميا في كمية ادنبرة البريطانية، بعد ع
حزب تنزانيا الوطني االفريقي الذي حدد ىدفو  0843انخرط في العمؿ السياسي واسس عاـ 

بعد حصوؿ تنجانيقا عمى  0850التحرر السممي، اصبح نيريري رئيسا لموزراء عاـ  بالدعوة الى
عميو اسـ في دولة واحدة اطمؽ   0852استقالليا ، وبعد توحيد تنجانيقا مع جارتيا زنجبار عاـ 

جوليوس نيريري . ينظر: حسف البدوي، 0852تنزانيا واصبح نيريري رئيسا ليا، توفي عاـ 
                           ، شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط::::2:33-2

                                            Hassanelbadawy.arabblogs.com .         
ف مف تشريف ية، ولد في مدينة نيروبي في العشر جومو كينياتا: مؤسس دولة كينيا الحديث ((1

، تمقى تعميمو في المدرسة االسكتمندية التبشيرية ، عمؿ بعد انياء دراستو كاتبا 0780االوؿ عاـ 
عندما انضـ 0813، دخؿ الحياة السياسية عاـ 0815 -0810في بمدية نيروبي خالؿ المدة 

ابطة كيكويو المركزية التي كانت تدعوا الى تعديؿ سياسة البريطانييف تجاىيـ، سافر الى الى ر 
كمبعوثا عف الرابطة لممطالبة بحقوؽ شعبو، اسس عاـ  0820و 0818بريطانيا خالؿ عامي 

رئيسا لالتحاد الكيني، ثـ اصبح وزيرا لمتخطيط  0836اوؿ مدرسة كينية، انتخب عاـ  0821
 ==ورئيسا 0852حكومة التي الفيا البريطانيوف ثـ رئيسا لموزراء في ايار عاـ االقتصادي في ال
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بؿ ىمية بيف الطرفيف قمحاولة فشمت ايضا لنشوب الحرب األف ىذه الأال إكاوندا، 
ال إوتسوية النزاع بينيما سمميا  ،لى ايقاؼ القتاؿإ فارقةىذا التاريخ، فدعا الرؤساء األ

 .(0)لـ يستجب ليذه الدعوةي مف طرفي الحرب أف أ

ىمية نياء الحرب األا  و  ،حؿ إليجادكثر تنظيما أفريقية بصورة بدأ تحرؾ الدوؿ األ     
فريقية، وعمى الرغـ مف رفض الحكومة نيجيرية مف خالؿ منظمة الوحدة األال

ف ارجية لموساطة بيف الطرفيف ألي محاولة خأورفض  ،العسكرية االتحادية التدخؿ
فريقي الرابع الذي عقد ف مؤتمر القمة األأال إيعد تدخال في شؤونيا الداخمية ، ذلؾ 

يموؿ أبيف الحادي عشر والرابع عشر مف  عاصمة الكونغو خالؿ المدة  في كينشاسا
 كد فيو عمى:أصدر قرارا أقد  0856عاـ 

 عضاء المنظمة.أاحتراـ سيادة دوؿ  -0
 نفسيـ.أوحقوؽ النيجيرييف  ،ف تسوية الحرب سمميا ىي مف مسؤوليةأ -1
وفي  ،قميمي بصورة عامةفريقية لفكرة االنفصاؿ اإلاستنكار منظمة الوحدة األ  -2

 فريقية مستقمة.أي دولة أ
مف  التحاديةلمحكومة العسكرية ا عضاء في المنظمةومساندة الدوؿ األ ،دعـ  -3

 .الوطنيةووحدتيا  ،جؿ الحفاظ عمى سيادة نيجيرياأ
وعضوية رؤساء خمس دوؿ  ،استشارية برئاسة ىيالسالسيتشكيؿ لجنة  -4

Joseph A. Ankrah  (0804-0881)(2)جوزيؼ انكراه  فريقية وىـأ
 

                                                                                                                                                                      

. ينظر عبد الوىاب 0867، توفي عاـ 0852لمجميورية في كانوف االوؿ مف عاـ ==
 .245-244المصدر السابؽ، ص ص  ،4جالكيالي،

2) Zelenek Cervenka ,Op. Cit , p.98.                                                         ) 

، اصبح 0826، اكمؿ دراستو عاـ 0804جوزيؼ انكراه: ولد في الثامف عشر مف اب عاـ  ((2
 ==تمت ترقيتو الى عقيد ، شارؾ في قوات حفظ السالـ 0851مالزما ، وفي عاـ  0836عاـ 
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، Ahmed Aohditjo  (0813- 0878)(0 )حمد اىديجو أرئيس غانا، و 
، رئيس Hamani Diori (0805-   )(1)رئيس الكاميروف  وىاماني ديوري 

 ، رئيسWilliam Taubman  (0784-0860)(2)النيجر وويمياـ توبماف 

                                                                                                                                                                      

، اصبح رئيسا 0850، ثـ تمت ترقيتو الى عميد عاـ 0850-0851الكونغو خالؿ المدة  في==
بعد االنقالب العسكري فييا، قدـ استقالتو مف منصب رئاسة  0855لدولة غانا في شباط عاـ 

         . ينظر: شبكة المعمومات الدولية 0881، وتوفي في تشريف الثاني عاـ 0858عاـ   ةالدول
  www.ghanaweb.comالرابط:                                             عمىاالنترنيت()

، ولد في الرابع 0871 -0851احمد اىديجو: اوؿ رئيس لجميورية الكاميروف خالؿ المدة  ((0
في مدينة غاروا في الكاميروف، مف اىـ اعمالو توحيد الكاميروف  0813والعشروف مف اب عاـ 

، قدـ استقالتو مف رئاسة الكاميروف في الرابع مف 0871البريطانية مع الكاميروف الفرنسية عاـ 
صحية، توفي في السنغاؿ في الثالثيف مف تشريف الثاني عاـ  ألسباب 0871لثاني عاـ تشريف ا
 . ينظر: شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط:0878

www.namnewsnet work.org.                                                                

، اكمؿ تعميمو 0805النيجر ، ولد في مدينة نيامي عاـ ىاماني ديوري: رئيس دولة  ((1
 0848 – 0847االبتدائي في المدرسة االقميمية في نيامي ثـ في السنغاؿ، شارؾ خالؿ المدة 

في ادارة االتحاد الفرنسي ثـ انتخب نائبا لممجمس التشريعي في مدينة زندر ثـ نائبا في الجمعية 
لنيجر التقدمي، انتخب رئيسا لجميورية النيجر عاـ ، اصبح رئيس حزب ا0848الوطنية عاـ 

عند حدوث االنقالب ضده، وتولى  0863، انتيى حكمو عاـ 0854واعيد انتخابو عاـ  0851
المصدر  ،1جموسوعة السياسة ، عبد الوىاب الكيالي، الحكـ بعده سيني كوانتشي. ينظر:

 .      651-650السابؽ، ص ص 
ف مف تشريف الثاني يلميبيريا ، ولد في التاسع والعشر التاسع عشر  ويمياـ توبماف: الرئيس  ((2

عندما 0812في ىاربر مقاطعة ماريالند في ليبيريا، دخؿ الحياة السياسية عاـ  0784عاـ 
تـ ترشيحو مف قبؿ الرئيس  0832انتخب عضوا لمجمس الشيوخ عف مقاطعة ميرالند، في عاـ 

 ==ثـ اعيد انتخابو خالؿ االعواـ  0832باركمي ليكوف رئيسا لمبالد ، فانتخب عاـ 
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) زائير رئيسMobutu Joseph (0821- 0886)(0  )ليبيريا، وجوزيؼ موبوتو  
رية االتحادية عمى رغبة لى الحكومة العسكإكيد أ، وحدد ىدؼ المجنة بالتالكونغو(
 .(1)وسالمة نيجيريا ،فريقية في الحفاظ عمى وحدةالدوؿ األ

مف تشريف الثاني عاـ ف يوس في الثالث والعشر غلى الإوصمت المجنة االستشارية    
ف تقـو بو لتحقيؽ أفضؿ عمؿ يمكف أف أووف لمجنة غاب وضح يعقو أ، وىنا 0856

والعودة  ،حركتيـ االنفصالية إلنياءقميـ الشرقي الـ في نيجيريا ىو دعوة زعماء اإلالس
مسؤولي الحكومة ثناء اجتماع المجنة االستشارية مع ألى االتحاد النيجيري، و إ

نياء حركتيـ إلى إانا دعت فيو سمطات حكومة بيافرا صدرت بيأ ،العسكرية االتحادية
انكراه مسؤولية االتصاؿ جوزيؼ وعسكريا ، كما كمفت المجنة رئيس غانا  ،سياسيا

ف أال إوس ، غتائج مباحثات المجنة في البالغيـ بنا  و  ،بمسؤولي حكومة بيافرا
ووصفت المجنة  ،ذلؾ تحيزا لمحكومة العسكرية االتحادية السمطات البيافرية عدت

                                                                                                                                                                      

، توفي في لندف في الثالث ( 0860 -0856 -0852 -0844-0848 – 0840)==
 . ينظر: شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط: 0860ف مف تموز عاـ يوالعشر 

biography. Your dictionary. Com.                                                              

، وتولى قيادة الجيش عاـ 0821رئيس دولة زائير، ولد في الكونغو عاـ جوزيؼ موبوتو: ) 0) 
بدعـ ومساندة بمجيكا والواليات المتحدة االمريكية،  0855، استولى عمى السمطة عاـ 0850

حكـ لمدة اثناف وثالثوف عاما، وضع دستورا لمبالد والذي تـ انتخابو بموجبو رئيسا لمجميورية 
غير اسـ دولة الكونغو الى زائير واستمر اسميا ىذا حتى  0861، وفي عاـ 0861عاـ 

ف لموبوتو وبذلؾ ارضيبيا لوراف كابيال ابرز المع االطاحة بسمطتو مف خالؿ ثورة مسمحة قاـ
. ينظر: جريدة االىراـ، ع 0886اعيدت الى اسميا االوؿ. توفي موبوتو في المغرب عاـ 

  www.ahram.orgدولية عمى الرابط: ، شبكة المعمومات ال1102ايموؿ  10، في 35201

(2) C. N. Ajaebili, The Option of Economic Diplomacy in Nigeria's 

Foreign Policy, International Journal of Humanities and Social Science, 

Vol.1,No.17, November 2011,p.278; M .S .Audu and others ,Op. Cit 

.pp.115-116;  
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سيطرتيـ عمى نيجيريا، وبذلؾ  فرضواالذيف  بناء القبائؿ الشماليةأداة بيد أنيا مجرد أب
 .( 0)والوحدة الوطنية في نيجيريا ،فشمت المجنة االستشارية في ميمتيا لتحقيؽ السالـ

بعد توقؼ داـ تسعة  0857موز عاـ عماليا في تأاستأنفت المجنة االستشارية   
شير بسبب استمرار المعارؾ العسكرية بيف الطرفيف ، وقياـ الحكومة البريطانية في أ

ربع دوؿ أفضال عف اعتراؼ  ،التي سيرد ذكرىا فيما بعدتمؾ المدة بمباحثات كمباال 
 ،0857في الثالث عشر مف نيساف عاـ  وىي تنزانيا ،افريقية بجميورية بيافرا

يار في الرابع عشر مف آ وساحؿ العاج ،0857في الثامف مف ايار  لغابوفوا
، وعمى اثر ذلؾ اجتمعت ( 1)0857يار عاـ العشريف مف آفي  وزامبيا ،0857

 ،رشالمجنة االستشارية في مدينة نيامي عاصمة النيجر خالؿ المدة مف الخامس ع
، ونجحت المجنة خالؿ ىذا االجتماع مف 0857وحتى التاسع عشر مف تموز عاـ 

 بإجراءوالحصوؿ عمى موافقة الطرفيف  ،دعوة اوجووكو لحضور جمسات االجتماع
المجنة نفسيا وبرئاسة االمبراطور  بأشراؼبابا أديس أمباحثات تمييدية فيما بينيـ في 
مى االمور التي ذا االجتماع االتفاؽ عفقد تـ خالؿ ى ،ىيالسالسي ، فضال عف ذلؾ

ر ىي الترتيبات الضرورية لموصوؿ مو ا القادـ وىذه األبابأديس أستناقش في مؤتمر 
الحرب  إلنياءيقاؼ اطالؽ النار ا  و  ،لى تسوية نيائية لمصراع القائـ بيف الطرفيفإ

دنييف في ساحات المعارؾ في والطبية لمم ،مدادات الغذائيةاإل ايصاؿوكيفية  ،ىميةاأل
قميـ الشرقي، وطالبت المجنة االستشارية في نياية االجتماع مف نحاء اإلأجميع 

                                                           

(1)Zelenek Cervenka ,Op. Cit , p.98.                                                             

(2) M .S .Audu and others, Contextualizing the International of the 

Nigerian an Civil War 1967-1970, American International Journal of 

Contemporary Research, Vol.3, No.8, August 2013,p.115-116.                  
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فراد لتقديـ المساعدة لسكاف وتاميف حركة األ ،الحكومة العسكرية االتحادية بتسييؿ
 .( 0)المدف التي عانت مف ويالت الحرب

برئاسة ىيالسالسي  0857 ب عاـآبابا في الخامس مف أديس أعقد مؤتمر     
ية االتحادية ممثؿ الحكومة العسكر  اروايناىكد أاوجووكو ، وخالؿ المؤتمر  وبحضور

 (ال تزاؿ)ضـ والية الوسط الشرقي التي كانت  يوى، لة واحدةأفي االجتماع عمى مس
تحت سيطرة البيافرييف الى الحكومة العسكرية االتحادية، وبذلت المجنة جيودىا 
 وخالؿ مدة انعقاد المؤتمر لمتقريب بيف وجيات نظر الطرفيف لكف دوف جدوى، ويبد

مما  ،حتى في مدة انعقاد المؤتمر العسكريةف السبب في ذلؾ ىو استمرار المعارؾ أ
لى إفشؿ ىذا المؤتمر دوف التوصؿ  مف ثـو  ،لى تمسؾ كؿ طرؼ بوجية نظرهإدى أ

 .(1)بيف الطرفيف منصفة تسوية

ذي عقد في فريقي الخامس المية النيجيرية في مؤتمر القمة األىادرجت الحرب األ  
كومة العسكرية ، وكاف سبب موافقة الح0857يموؿ عاـ أالجزائر في التاسع مف 

ي أالر  تأييدىمية بصورة رسمية في المؤتمر ىو لة الحرب األأاالتحادية بعرض مس
فريقية عمى كد رؤساء الدوؿ األأليا خالؿ الحرب، وخالؿ المؤتمر  فريقيالعاـ األ
لى حكومة بيافرا عمى إووجيوا دعوة  ،يقاؼ القتاؿ لحقف الدماء في نيجيرياإضرورة 

وحدة الوطنية وال ،ضرورة التعاوف مع الحكومة العسكرية االتحادية لتحقيؽ السالـ
العفو العاـ عف  إعالفلنيجيريا، كما طالبوا مف الحكومة العسكرية االتحادية 

نسانية لضحايا والمعونات اإل ،مداداتطالبوا المجتمع الدولي بتقديـ اإلو  ،البيافرييف
مور نيا قد خمت مف بعض األأخالؿ قرارات المؤتمر السابقة  مف يالحظ. ( 2)الحرب

 لإلشراؼي جية أنو لـ يكمؼ أكما  ،موعد لتنفيذ قرارات المؤتمرالتفصيمية كتحديد 
                                                           

1) Zelenek Cervenka ,Op. Cit . p.100.                                                         ) 

2) Ibid, p.100.                                                                                       ) 

3)Ibid,pp.101-102.                                                                                       ) 
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اع رؤساء خارجية منظمة الوحدة عمى وقؼ اطالؽ النار بيف الطرفيف. وخالؿ اجتم
لى طرفي الحرب بوقؼ إ وجيوا نداءً  ،0858بابا في شباط عاـ أديس أفريقية في األ
 .(0)جراء مفاوضات السالـا  و  ،طالؽ النارإ

لى تسوية بيف طرفي الحرب ، إشؿ المؤتمرات السابقة في الوصوؿ مف فعمى الرغـ  
يريا  منذ عاصمة ليب خر في مونروفياآالمجنة االستشارية عقدت اجتماعا ف أال إ

ووف رفض غاوب ف يعقأال إ، 0858ف مف نيساف عاـ يالسابع عشر وحتى العشر 
اع عف دة قوات الدفوكذلؾ اوجووكو الذي كاف مشغوال بقيا ،لى االجتماعإالحضور 

ذ قاـ إ ،لى قسميفإر ذلؾ انقسمت المجنة االستشارية ثإالعاصمة اومياىيا  ، وعمى 
 ،بينما تولى ىيالسالسي ،وديورى بالتباحث مع حكومة بيافرا ،الرئيساف توبماف

دعت  ،وموبوتو ميمة التباحث مع الحكومة العسكرية االتحادية، وفي نياية االجتماع
قامة إفريقيا مف خالؿ أجؿ مصمحة أالستشارية طرفي الحرب بالعمؿ مف المجنة ا

 ،وتحقيؽ المساواة لجميع المواطنيف عف طريؽ استئناؼ المفاوضات ،نيجيريا الموحدة
رغـ  ،واستمرت في قتاليا ،ف حكومة بيافرا رفضت ىذه الدعوةأال إلتحقيؽ السالـ، 

لقتاؿ حتى انعقاد المدة، واستمر اواليزائـ التي تعرضت ليا خالؿ تمؾ  ،الخسائر
الذي لـ يختمؼ  0858يموؿ عاـ أبابا في أديس أفريقي السادس في مؤتمر القمة األ

وايقاؼ  ،الحرب إلنياءفي قراراتو عف قرارات المؤتمرات السابقة مف خالؿ الدعوة 
لى إفريقية دوف الوصوؿ كذا انتيى دور منظمة الوحدة األ. وى (1)القتاؿ بيف الطرفيف

يجابية رغـ الجيود التي بذلتيا مف خالؿ المؤتمرات التي تـ عقدىا في فترات إنتائج 
 مختمفة. 

 

                                                           

1) M .S .Audu and others, Op.Cit.pp.116-117.                                     ) 

2) Zelenek Cervenka ,Op. Cit . p.104.                                                          ) 
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 -ىمية النيجيرية:: الموقف الدولي من الحرب األرابعاً 

خرى، أدولة و ىمية النيجيرية بيف والمواقؼ الدولية حوؿ الحرب األ ،اآلراءتباينت    
والواليات المتحدة  ،الحرب ىي بريطانيا دت دورا ميما فيأىـ الدوؿ التي أومف 

رضيا وسيتـ عو مواقفيا تجاه الحرب، أ ،التي اختمفت وسائمياوفرنسا  ،االمريكية
 -:تيتباعا في سياؽ المحور اآل

 -ىمية النيجيرية:الموقف البريطاني من الحرب األ-2

وحتى  ،الطرفيفزمة بيف يطانية موقؼ الحياد منذ بداية األعمنت الحكومة البر أ    
الكامؿ لمحكومة العسكرية  التأييدلى إثـ تحوؿ الموقؼ  ،0857كانوف الثاني عاـ 
لى الوسائؿ إمر جأت الحكومة البريطانية بداية األ، اذ ل(0)االتحادية النيجيرية

كدت عميو في اجتماع مجمس الموردات البريطاني المنعقد في أوىذا ما  ،الدبموماسية
زمة بيف الطرفيف نيا ترغب بحؿ األأوضحت أذ إ ،0856عاـ الخامس مف حزيراف 

ف المشاكؿ التي تشيدىا نيجيريا ىي مشاكؿ أو  ،حال سمميا عف طريؽ المفاوضات
ف كانت الحكومة البريطانية، أحتى و  ،جنبية التدخؿ فيياأدولة  أليداخمية ال يحؽ 

 ،قات قوية مع نيجيريافي االجتماع عمى رغبة بريطانيا باحتفاظيا بعال التأكيدكما تـ 
نو ليس في نية أوضحت أوالتجاري بيف الطرفيف، كما  ،واستمرار التعاوف االقتصادي

 .( 1)قميـ الشرقي المنفصؿة البريطانية االعتراؼ بحكومة اإلالحكوم

استمر موقؼ الحياد مف الجانب البريطاني غير المعمف حتى كانوف الثاني عاـ    
 تأييدىـوضحت أتصريحات المسؤوليف البريطانييف التي  عندما تحولت ،0857

                                                           

(1) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the  

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(67), on Thursday, 11
th
 

July , 1967, pp.4-5.                                                                                       
 

(2) M .S .Audu and others, Op. Cit,p.115.                                                    
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ف مف كانوف الثاني يلمحكومة العسكرية االتحادية بصورة رسمية، ففي الخامس والعشر 
وزير الدولة في وزارة الكومنولث  Lord Shepherd وضح المورد شيبردأ 0857عاـ 

نحن محايدون  )):اؿذ قإىمية لسياسة البريطانية تجاه الحرب األالبريطاني طبيعة ا
يريا، لكننا ال ن ىناك حكومة معترف بيا بالفعل في نيجأال إتجاه طرفي الحرب، 
 ،تصريحات المورد شبرد قد تطورت فومما يالحظ أ،  (0) ((خرآنساعد طرفًا عمى 

 0857ماـ مجمس الموردات البريطاني في الثالث عشر مف شباط عاـ أعمف أدما عن
العسكرية البريطانية عن الحكومة االتحادية ، سوف تعده ن قطع االمدادات أ  ((

بل سيكون ىذا القطع بمثابة تناقض  ،ومضادا ليا ،الجوس عمال غير محايد
عمف أخر فقد آ، ومف جانب (1)((والمؤيدة لفكرة نيجيريا الموحدة ،لسياستنا المعمنة
الثامف نولث البريطاني في وزير الكوم George Thompson  جورج طومسوف

ف الحياد لـ أاجتماع مجمس العموـ البريطاني  ثناءأ 0857ب  عاـ آف مف يوالعشر 
ة في قضية نيجيريا ، وبذلؾ و سياسة ممكنة بالنسبة لمحكومة البريطانيأ ،يكف اختيارا

رية عالف بصورة رسمية عف موقؼ الحكومة البريطانية المؤيد لمحكومة العسكتـ اإل
 . (2)السري ليا التأييدمف  عاـ كامؿ االتحادية النيجيرية بعد

نيا قد أال إمر مف الجانب البريطاني الحياد في بداية األ فعالإعمى الرغـ مف    
 0856واخر تموز عاـ أطمب الحكومة العسكرية االتحادية عمى  وافقت وبناءً 

ب آكبر منيا في التاسع مف أات رسمت كميأثـ  ،سمحةكميات صغيرة مف األ بإرساليا
لتزويد الحكومة العسكرية  صبحت بريطانيا ىي المصدر الرئيسأ، و 0856عاـ 

                                                           

1) Phil Baum, Op. Cit.p.23.                                                                          ) 

2) Zelenek Cervenka , Op. Cit. p.96.                                                            ) 

3) Phil Baum, Op. Cit.p.24.                                                                          ) 
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 -Harold Wilson  (0805، وىذا ما اكده ىارولد ويمسوف (0)باألسمحةاالتحادية 
مـو البريطاني في السادس عشر ماـ مجمس العأرئيس الوزراء البريطاني ( 1)(0884
قصد أ، ال  باألسمحةمداد نيجيريا إلقد استمرينا في  :قائال 0857يار عاـ آمف 

مدادات عن طريق المصانع ننا سمحنا باستمرار اإلأعني أبل  ،الحكومة ذاتيا
وزير  Michael Stewart وضح مايكؿ ستيوارتأ، كما ( 2)الخاصة في بالدنا
الثاني عشر مف حزيراف عاـ ماـ مجمس العمـو البريطاني في أخارجية بريطانيا 

لقد كاف :  لى الحكومة العسكرية االتحادية قائالإمدادات العسكرية حجـ اإل 0857
لى الحكومة االتحادية عند حدوث االنفصاؿ، إمداداتنا العسكرية إف نقطع أمف الخطأ 

التسميح الخارجي % مف مصادر 64مدادات البريطانية بمغت اإل ،ففي ذلؾ الوقت
 .(3)لنيجيريا

تحادية لى الحكومة العسكرية االإمداداتيا العسكرية إبررت الحكومة البريطانية       
ف عممية انقطاع أو  ،باألسمحةلتزويد الحكومة  االتحادية  بانيا كانت المصدر الرئيس

                                                           

(1) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(68), on Thursday, 12
th
 

November,1968,p.8.                                                                                   
  

ىارولد ويمسوف: سياسي بريطاني وزعيـ حزب العماؿ واحد اعضاء مجمس العمـو البريطاني ( (1
، بعد تخرجو مف جامعة اكسفورد اصبح استاذ  0805شر مف اذار عاـ ،  ولد في الحادي ع

 -0836في الجامعة ذاتيا اصبح رئيسا لمجمس التجارة خالؿ المدة  0826االقتصاد عاـ 
، توفي 0865 -0863والمدة  0861 -0853، ثـ  رئيسا لوزراء بريطانيا خالؿ المدة  0840

، د. ط، المؤسسة 6ج ،الي، موسوعة السياسة. ينظر : عبد الوىاب الكي0884في ايار عاـ 
؛ شبكة المعمومات الدولية) االنترنيت( عمى 254، ص 0883العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 

                                                         www. Infoplease.comالرابط: 
(3)Herbert Ekwe, Britain and the Igbo genocide, Atay in formation 

network ( Internet) on the link:www.pambazuka.org.                               

4) M .S .Audu and others, Op.Cit.p.115.                                                     ) 
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 لإلقميـوفي صالح االنفصالييف  ،غير محايد مدادات سيكوف عمالً رساؿ ىذه اإلإ
في  وعضو ،قةف الحكومة البريطانية ممتزمة بمساعدة دولة صديأالشرقي، كما 

كياف الدولة، فضال عف  دالكومنولث البريطاني لمواجية الحركة االنفصالية التي تيد
 ،لى تدمير النفوذ البريطانيإمدادات عف نيجيريا سيؤدي ف قطع اإلإف ،كؿ ذلؾ

 ،نيجيريا مف التعاوف منعتو بريطانيا ومصالحو بنيجيريا، وبيذا العمؿ الذي قامت ب
 . (0)خرىأي دولة اجنبية أو طمب المساعدة مف أ

لى الحكومة إمدادات العسكرية التي قدمتيا رغـ اإل ،حاولت الحكومة البريطانية   
 ،زمة بيف الطرفيف حال سمميا ال سيما بعد تطور المعارؾحؿ األ ،العسكرية االتحادية

 ،وزامبيا ،وساحؿ العاج ،فريقية بحكومة بيافرا كتنزانياواعتراؼ بعض الدوؿ األ
مما يؤثر عمى  ،ف الحرب ستكوف لصالح حكومة بيافراأ، وىذا يعني (1)بوفوغا

 Arnold Smith المصالح البريطانية في المنطقة ، لذلؾ بادر ارنولد سميث
اتصاالت مع المسؤوليف في الحكومة  بإجراءالسكرتير العاـ لمكومنولث البريطاني 

المباحثات التمييدية لعقد مؤتمر السالـ ، وبدأت (2)وحكومة بيافرا ،العسكرية االتحادية
، ومثؿ الحكومة البيافرية في  0857يار عاـ آف الطرفيف في لندف في الثاني مف بي

ما الحكومة العسكرية أ، Louis Mbanefo المباحثات القاضي لويس مبانيفو
رفض  ،، وخالؿ المباحثات التمييدية تمؾ(3)روايناىافقد مثميا انتوني  ،االتحادية

                                                           

(1) M .S .Audu and others, Op.Cit. p. 116.                                            

(2) Birdman, Open Letter from Biafran PR Rep in the US(1968), Atay 

in formation network ( Internet) on the link:www.nairaland.com.             

 (3) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(68), on Thursday, 4
th
 

July , 1968, p.5.                                                                                              

(4) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(69), on Wednesday, 30
th
 

July , 1969, p.4 .                                                                         
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ف بابا ألأديس أو في أف يكوف انعقاد المؤتمر في لندف أممثؿ الحكومة البيافرية 
والثانية فيي المقر الرئيس لمنظمة  ،ولى تمد الحكومة العسكرية االتحادية بالسالحاأل

 آخر ومف جانب ، قميـ الشرقي منذ البدايةالتي رفضت انفصاؿ اإل فريقيةالوحدة األ
داكار ف يكوف مكاف انعقاد المؤتمر في أمثؿ الحكومة العسكرية االتحادية رفض م

غمبية سكانيا متعاطفيف مع حكومة أف ألو اروشا عاصمة تنزانيا أ ،عاصمة السنغاؿ
ف عقد مؤتمر السالـ في كمباال عاصمة اوبعد مناقشات طويمة اتفؽ الجانب بيافرا،
-Obote (0855الوغندي اوبوتى ف يكوف المؤتمر برئاسة الرئيس اأو  ،اوغندا
عماؿ نياء األإ :لتيف ىماأاالتفاؽ في ىذه المباحثات عمى مس، كما تـ  (0)(0860

 .(1)وتدابير التسوية السممية الدائمة لمقضية ذاتيا ،العدائية بيف الطرفيف

 ،0857ف مف ايار عاـ يالثالث والعشر  فيافتتح مؤتمر السالـ في كمباال     
خطبة لمرئيس يار مف العاـ نفسو، بدأ المؤتمر بآف مف يالثامف والعشر ستمر حتى وا

و أ ،ىمية عادلةذا كانت تمؾ الحرب األإف التساؤؿ حوؿ ما إاالوغندي الذي قاؿ: 
لمؤتمر سوؼ يكوف خفاؽ ىذا اإف ثمف إف ، ر عادلة ، لـ يعد موضع اىتماـ اآلغي

مف  ، ثـ قدـ كؿ (2) قيا جميعاً فريأوؿ لى دإو أ ،لى طرفي الحربإباىضًا بالنسبة 
قترحات الحكومة كدت مأذ إعماؿ العدائية ، نياء األإالطرفيف مقترحاتيـ حوؿ شروط 

                                                           

، ولد في مقاطعة النغو في  0860-0855اوبوتي : رئيس جميورية اوغندا خالؿ المدة  ((0
         وتـ انتخابو ألوغنداالى المؤتمر الوطني  0846االقميـ الشمالي ألوغندا ، انضـ عاـ 

عضوا في المجمس التشريعي النغو، اصبح رئيسا لمؤتمر الشعب االوغندي عاـ  0847 عاـ
، اصبح رئيسا لموزراء خالؿ  0851-0850معارضة البرلمانية خالؿ المدة ، ثـ زعيما لم0851
والتي اطاحت بالرئيس موتيسا ، ثـ  0855ثـ قائدا لمحركة االوغندية عاـ  0855-0851المدة 

 .271المصدر السابؽ، ص  ،0ج. ينظر: عبد الوىاب الكيالي،ألوغندااصبح رئيسا 
(2) Zelenek Cervenka , Op. Cit. p.99.                                                           

3) Ibid , p.100.                                                                                          ) 
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جيات الحرب ،  جميعوفي ، وجوا ،وبحرا ،يقاؼ الفوري لمحرب براالبيافرية عمى اإل
وتراجع جميع قوات  ،قميـ الشرقيالحصار االقتصادي المفروض عمى اإلنياء ا  و 

طالؽ النار عف إف يكوف تحديد خطوات وقؼ أاالصمية، و  الى مواقعيإرفيف الط
وتشكيؿ ىيأة مشتركة مف المراقبيف العسكرييف في المدف  ،طريؽ قوة دولية محايدة

ف يكوف ىناؾ أوالقوات البيافرية، و  ،التي تنسحب منيا القوات العسكرية االتحادية
ي مف الطرفيف حتى تتـ ألى إمدادات عسكرية إلضماف عدـ وصوؿ  ،شراؼ دوليإ

 .( 0)التسوية النيائية

رة اتفاؽ الطرفيف عمى يـو ضرو  سكرية االتحادية في مقترحاتياكدت الحكومة العأ    
ساعة مف وقؼ  ةعشر  تيف تقـو حكومة بيافرا قبؿ اثنأو  ،يقاؼ اطالؽ النارإوساعة 

 بإلقاءوامرىا لقواتيا المسمحة أصدار ا  عف مبدأ االنفصاؿ، و  طالؽ النار تراجع عمنيإ
 نفسيا مواقعياف تبقى قوات الطرفيف في أعند حموؿ الساعة المتفؽ عمييا، و السالح 

نزع سالح قوات حكومة عند حموؿ تمؾ الساعة ، فضال عف قياـ قوة مشتركة دولية ب
ف تتولى الحكومة أطالؽ النار، و إف ساعة مف موعد وقؼ يربع وعشر أبيافرا قبؿ 

طالؽ إياـ مف وقؼ أـ البيافرية المستسممة بعد سبعة قاليدارة األإحادية العسكرية االت
ياـ تمؾ مف قبؿ لجنة مؤقتة أادارة تمؾ االقاليـ قبؿ السبعة  ف تكوفأالنار عمى 

ؿ الحكومة العسكرية مف قبائؿ االيبو يتـ تعيينو مف قب متنفذ برئاسة شخص
ظاـ مف مسؤولية الحكومة العسكرية االتحادية ، ف يكوف القانوف والنأاالتحادية، و 
سرى أطالؽ سراح ا  و  ،عادة تجنيد جيش االيبو في الجيش االتحاديإ ،ذلؾ فضال عف

 . (1)الحرب

                                                           

1) Zelenek Cervenka , Op. Cit. p.99.                                                           ) 

2) Ibid. pp.99-100.                                                                                ) 
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 خيرةف األأال إتحادية مقترحات حكومة بيافرا ، الحكومة العسكرية اال ورفض ممثم   
مف مقترحات الحكومة  خيروالمقترح األ ،ولىوافقت عمى المقترحات الثالثة األ

ما القبوؿ أف عمى حكومة بيافرا أوبينت  ،العسكرية االتحادية التي رفضت ذلؾ
لى اتفاؽ إف ا، وبذلؾ لـ يتوصؿ الطرف (0)و رفضيا بالكامؿأ ،بالمقترحات جميعيا

 عماؿ العدائية.نياء األإنيائي فيما يخص شروط 

 ،تفاؽ عمييا في المباحثات التمييديةلى المسالة الثانية التي تـ االإما بالنسبة أ    
الحكومة العسكرية  ولمقضية النيجيرية، فقد قدـ ممثم وىي التسوية السممية الدائمة

وسالمتيا  ،وىي: الحفاظ عمى وحدة نيجيريا ،االتحادية ثالث مقترحات لتحقيؽ السالـ
 ،وتوفير الفرص السياسية ،وتحقيؽ المساواة ،ي تفرقة قبميةأاالقميمية، القضاء عمى 

 إلقميـوالحكومية ، داريةيف دوف استثناء، ومنع السيطرة اإلواالقتصادية لجميع النيجيري
كدت أحكومة بيافرا فقد  وما ممثمأنحاء البالد. أو لمجموعة معينة عمى سائر أ ،معيف

ف أ، و دية بجميورية بيافرا المستقمةمقترحاتيـ عمى اعتراؼ الحكومة العسكرية االتحا
جراء استفتاء شعبي ا  شتركة بيف البمديف ، و وخدمات م ،يكوف ىناؾ تعاوف اقتصادي

ي مف أف أال إراضي جميورية بيافرا، ألمدف المتنازع عمييا خارج وداخؿ في ا
، وبذلؾ فشؿ مؤتمر السالـ في ( 1)خراآل الطرؼ الجانبيف لـ يوافؽ عمى مقترحات

 زمة بطريقة سممية.   لتسوية األمت الحكومة البريطانية وفش ،كمباال

االختالؼ في الرأي سباب فشؿ مؤتمر السالـ في كمباال ىو أف أمف ذلؾ نستنتج    
الحكومة االتحادية في الحفاظ عمى وحدة  يصرار ممثمإ نو يالحظإذ إبيف الطرفيف، 

الشرقي نيائيًا، ومف  لإلقميـوالقضاء عمى الحركة االنفصالية  ،االتحاد النيجيري القائـ

                                                           

(1) Ezeobi Okechukwu Stanly ,Op. Cit.                                                   

، شبكة المعمومات الدولية) االنترنيت( افريقيا وازمة الحركة الوحدويةبطرس بطرس غالي،  ((1
                                                        .ahram online.orgعمى الرابط: 
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 ،حكومة بيافرا برأييـ حوؿ سيادة الدولة البيافرية الجديدة وخر تمسؾ ممثمآجانب 
 لى فشؿ المؤتمر.إذلؾ جميعو د سبب كؿ طالؽ النار ، وقإولوية وقؼ أو 

سوية سممية بيف طرفي الحرب، يجاد تإخرى أحاولت الحكومة البريطانية مرة     
لى إرئيس الوزراء البريطاني مبعوثا ىارولد ويمسوف  رسؿأ 0858وائؿ عاـ أففي 
جراء إمكانية ا  و  ،ووفغاويعقوب ،  بابا لمقاء االمبراطور ىيالسالسيأديس أو  ،وسغال

ة، ثـ ىمينياء الحرب األا  و  ،لى حؿ سممي بيف الجانبيفإمفاوضات جديدة لمتوصؿ 
ف يوحتى الحادي والثالث ،فيوس منذ السابع والعشر غلى الإقاـ ىارولد ويمسوف بزيارة 

، وفي الثاني مف نيساف مف العاـ  (0)باباأديس أثـ قاـ بزيارة  ،0858ذار عاـ آمف 
ذ إ ،سباب زيارتو لنيجيرياأماـ مجمس العموـ البريطاني أبيف ىارولد ويمسوف  ،نفسو
ثارت اىتماـ مجمس أزيارتو ىو مناقشة المشاكؿ التي  مف ف غرضو الرئيسأذكر 

ة نو لـ يقـ بتمؾ الزيار أو  ،البريطاني مع مسؤولي الحكومة العسكرية االتحاديةالعمـو 
 يضاأكد أف ذلؾ تدخؿ في شؤوف النيجيرييف، كما أكوسيط بيف الطرفيف عمى اعتبار 

نياء الحرب ا  و  ،استعداد الحكومة العسكرية االتحادية باالجتماع مع حكومة بيافرا
كيدىا أيضا تأوضح أمتيا االقميمية، و وسال ،بشرط عدـ المساس بوحدة نيجيريا

فضال عف  ،وتحقيؽ المساواة بيف جميع القبائؿ النيجيرية ،مف لقبائؿ االيبوبضماف األ
لى المدف التي تأثرت إنسانية مف الخارج والمعونات اإل ،مداداتمكانية وصوؿ اإلإ

ف أال إيمسوف حاوؿ االجتماع مع اوجووكو ف ىارولد و أ، ومف الجدير بالذكر  بالحرب
العسكرية االتحادية  والدعـ البريطاني لمحكومة ،خير رفض ذلؾ بسبب المساندةاأل

ف زيارة ويمسوف كانت فقط أمف ذلؾ  ويالحظ. (1)ىميةثناء الحرب األأالنيجيرية 
                                                           

(1) F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-1972, Document 

35, 10 February, 1969;                                                                               

(2) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of Commons, 

S.W.I, CC(69), on Thursday, 3rd April , 1969, p.9.                                       
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الالزمة وحصولو عمى التسييالت  ،لدراسة موقؼ الحكومة العسكرية االتحادية
 .لى تمؾ المدفإوالمساعدات  ،مداداتلوصوؿ اإل

مدادات التي قدمتيا الحكومة البريطانية لمحكومة واإل ،لـ تقتصر التسييالت      
يجاد حؿ سممي بيف الطرفيف إومحاولة  ،العسكرية االتحادية عمى المواد العسكرية

ى المدنييف إلبية والط ،والغذائية ،مدادات الماليةلى وصوؿ اإلإنما تعدى ذلؾ ا  و  ،فقط
 0857والبيافري، ففي عاـ  ،ولكال الجانبيف االتحادي ،الذيف عانوا مف ويالت الحرب

لى الحكومة إؼ جنيو استرليني أليطانية منحة مالية مقدارىا مئة قدمت الحكومة البر 
جؿ فضال عف قرض طويؿ األ ،عمار المدف المنكوبةإ إلعادةالعسكرية االتحادية 

عمف أ 0858ذار عاـ آ، وفي ( 0)عمارعممية اإل إلكماؿقيمتو مميوف جنيو استرليني 
 -Maurice Foley ( 0814الخارجية البريطانية موريس فولي  سكرتير وزارة

ة البريطانية قدمت لكال الطرفيف ف الحكومأماـ مجمس العموـ البريطاني أ( 1)(1111
المجنة لؼ جنيو استرليني مف خالؿ أما يقارب سبعة مئة  0858باط عاـ منذ ش

قدمت الحكومة البريطانية  ،0858، وفي تشريف الثاني عاـ حمرالدولية لمصميب األ
لى الحكومة إلؼ جنيو استرليني أجؿ مقداره سبعة مئة وخمسوف خر طويؿ األآقرضا 

 .(2)العسكرية االتحادية

                                                           

(1)Obi Iwuagwu , Food Shortages Surviv Al Strategies and the Igbo of 

Southeastern Nigeria During the Nigeria Civil War, The Journal of 

International Social Research, Vol. 5,No.22, 2012,pp.282-283.              
، انتخب 0814موريس فولي: سياسي بريطاني، ولد في التاسع مف تشريف االوؿ عاـ  ((1

. 1111، توفي فولي في الثامف مف شباط عاـ  0852البريطاني عاـ مجمس العموـ في  كعضو
                en. wikipedia.org :االنترنيت( عمى الرابط) ينظر: شبكة المعمومات الدولية

(3) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(70), on     Thursday, 13
th
 

January , 1970, p.3.                                                                                         
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تقديـ المساعدة بىمية وبعد انتياء الحرب األ ،ثناءأاستمرت الحكومة البريطانية     
قررت الحكومة  ،0861لى نيجيريا، ففي الثالث عشر مف كانوف الثاني عاـ إ

عمار عادة اإلا  و  ،الؼ جنيو استرليني لإلسعاؼآانية تقديـ مبمغ مقداره خمسة البريط
يا بعد نيا قامت بتزويد نيجير أريا التي كانت مسرحا لمحرب، كما في جميع مدف نيجي

ووسائؿ  ،دويةمف األكميات و  ،والجرارات الزراعية ،انتياء الحرب بعدد مف العربات
كومة البريطانية لـ يقتصر عمى ف موقؼ الحفأ. وبذلؾ  (0)زراعية وعدد ،النقؿ
 ،والمساعدات العسكرية التي قدمتيا لمحكومة العسكرية االتحادية فقط ،مداداتاإل
 .وتأثروا بنتائجيا ،نسانية لمذيف عانوا مف ويالت الحربنما شمؿ المساعدات اإلا  و 

فكاف ىمية النيجيرية، ي العاـ البريطاني مف الحرب األأموقؼ الر لما بالنسبة أ    
ف الصحفييف ذ قاـ عدد مإمف خالؿ الصحافة البريطانية،  ومتابعة ،بحالة ترقب

حكومة العسكرية غارات الوضحوا في تقاريرىـ أو  ،ى نيجيرياإلالبريطانييف بزيارة 
والتي  ،بناء قبائؿ االيبو مف قتؿأوما تعرض لو  ،راضي البيافريةاالتحادية عمى األ

ي العاـ البريطاني ضد أثار سخط الر أجماعي، مما طمقوا عمييا تسمية ظاىرة القتؿ الأ
وتدخميا في الحرب  ،وضد الحكومة البريطانية ،الحكومة االتحادية النيجيرية

 ،مف االحتجاجات اً عددة بريطانيال فشيدت المدفوعسكريا،  ،وسياسيا ،ااقتصادي
طباء يطالبوف الحكومة أ المتطوعوف المدنيوف وعدد مف األوبد ،والمظاىرات الطالبية

بناء قبائؿ االيبو ، لكف  ألى إبمغادرة بالدىـ لتقديـ المساعدة البريطانية بالسماح ليـ 

                                                           

(1) Osita Ebiem, Biafra and Britain the Only Accept able Apology, 

Atay in formation network ( Internet) on the link:  

www.thenigerianvoice.com.                                                                          
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 ،جؿ الحفاظ عمى مصالحيا السياسيةأسياستيا مف بريطانية لـ تغير مف الحكومة ال
 . (0)واالستراتيجية ،واالقتصادية

 -ىمية النيجيرية:ت المتحدة االمريكية من الحرب األموقف الواليا-3

قبؿ قياـ  بدأ تدخؿ الواليات المتحدة االمريكية في الشؤوف النيجيرية فال شؾ أ   
قاـ  ،0855العسكري الثاني في تموز عاـ ىمية، فعند قياـ االنقالب الحرب األ

مع المندوب  Albert Matthewsالسفير االمريكي في نيجيريا البرت ماتيوز 
 Bruce Francisالسامي البريطاني في الجوس فرانسيس كامبنج بروس 

Kambenj  في  خطابو الذي يمقيوووف لتغيير عبارات غاعقوب بالتأثير عمى ي
قميـ الشمالي في دولة والذي كاف ينوي اعالف انفصاؿ اإل ،0855ب عاـ آوؿ مف األ

وضح البرت  ،) سبؽ الحديث عنو(مستقمة، وبعد اجتماع ابورى الذي عقد بغانا
قميـ الشرقي معارضة الواليات المتحدة االمريكية ألي خطوة تتعارض ادة اإلقلماتيوز 
عارضتيا لمحركة ظيرت مأ كما(، 1)الحكومة العسكرية االتحادية توجياتمع 

، وحاوؿ السفير االمريكي 0856اـ يار عآقميـ الشرقي في عمنيا اإلأاالنفصالية التي 
 .(2)جراءات لتنفيذ االنفصاؿإي أقناع اوجووكو بعدـ اتخاذ إ

وتطور المعارؾ  ،ىمية النيجريةومة االمريكية منذ نشوب الحرب األدعت الحك     
صدرت الحكومة االمريكية أووقؼ القتاؿ ، ثـ  ،جراء المفاوضاتإلى إبيف الطرفيف 

و ، أسواء لالتحادييف كافة سمحة االمريكيةنواع األأقرارًا بفرض حظر كامؿ عمى 

                                                           

(1) James M. Clevenger, Op .Cit, pp.70-80;Auberon Waugh, Britain and 

Biafra the Case for genocide examined, Atay in formation network  

(Internet) on the link :archive.spectator.co.uk.                                        

2)Ibid ,pp.38-39.                                                                                       ) 

(3) F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-1972, Document 

23, 11 January 1969.                                                                     
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بيف الطرفيف ى تعميؽ الصراع إلالمخاطر التي قد تؤدي  االنفصالييف وذلؾ لتجنب
ويجب  ،عالف انفصاليـ قد فشؿإقناع حكومة بيافرا بأف إالمتحاربيف، وحاولت 

، (0)حالة المجاعة التي يمر بيا البيافرييف إلنياء ،التفاوض مع الحكومة االتحادية
واخر أالحرب حتى  ىذا ىو الموقؼ الرسمي المعمف لمواليات المتحدة االمريكية تجاه

 ،لى طرفي الحربإسمحة رساؿ األإعالف الحظر عمى إ، فعمى الرغـ مف 0857عاـ 
والقوات  ،قد وجدت في صفوؼ القوات العسكرية االتحاديةسمحة االمريكية ف األأال إ

 السوؽ السوداء الدولية. سمحةأ البيافرية عف طريؽ تجار

ىمية النيجيرية عندما ه الحرب األغيرت الحكومة االمريكية مف سياستيا تجا      
رئيسا لمواليات  Richard Nixon(0802- 0883)(1)نيكسوف صبح ريتشارد أ

سؿ بعثة في نياية شير أر ذ إ، 0857يكية في تشريف الثاني عاـ المتحدة االمر 
 Nicholas de تشريف الثاني برئاسة وكيؿ وزارة الخارجية نيكوالس دي كاتزنباخ

Kazatnbach  إلنياءيجاد الحموؿ المناسبة ا  قميـ الشرقي لدراسة المشكمة و اإل لزيارة 
زمة نيجيريا يجب أف حؿ أوضح أف كاتزنباخ أال إاالقميـ،  بيا المجاعة التي كاف يمر

                                                           

(1) F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-1972, Document 

31, 4 February,1969 ; F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-

1972, Document 35, 10 February,1969;Carl Singleton , The Sixties in 

American Biafran War , Atay in formation network ( Internet) on the 

link: Salempress.com.                                                                              

االمريكية واحد اعضاء الحزب ريتشارد نيكسوف: الرئيس السابع والثالثوف لمواليات المتحدة  ((1
،مارس المحاماة بعد 0802الجميوري، ولد في كاليفورنيا في التاسع مف كانوف الثاني عاـ 

، تدرج في عدد مف المناصب الميمة حتى اصبح رئيسا 0826تخرجو مف جامعة دوؾ عاـ 
وف مف (، توفي في الثاني والعشر 0863 -0858لمواليات المتحدة االمريكية خالؿ المدة ) 

حتى  :289رؤساء الواليات المتحدة االمريكية منذ اودو زاوتر ،  . ينظر:0883نيساف عاـ 
 .150، ص1115، لندف، 0، طاليوم
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كالرنس  البروفسور ، ثـ قاـ نيكسوف بتعييفقميميمحمي وا  طار إساسا في أف يظؿ أ
عف  مسؤوالً شير شباط  نياية Clarence Clyde Fergusonكاليد فيرجسوف 

وعدـ التدخؿ  ،ىمية النيجيريةلى ضحايا الحرب األإغاثة الدولية مدادات اإلإتنسيؽ 
ؿ في ميمتو ألنو لـ يكف بإمكانو ف فيرجسوف قد فشأال إعسكرية ، المور في األ

 .(0)غاثة لممدنييف المحاصريف دوف توقؼ المعارؾ بيف الطرفيفيصاؿ مواد اإلإ

وبيف حكومة  ،زمة بيف الواليات المتحدة االمريكيةأ 0858في بداية عاـ  حدثت   
ات نقؿ كبيرة تحت طائر  ربعأ، عندما وضعت حكومة نيكسوف  نيجيريا االتحادية

خرى أربع طائرات أو  ،والبروتستانتية ،نسانية الكاثوليكيةغاثة اإلتصرؼ جماعات اإل
ضحايا الحرب،  لىإغاثة جؿ اإلأحمر مف ت تصرؼ المجنة الدولية لمصميب األتح
رة لى زيادة قدإسيؤدي  ألنوف الحكومة العسكرية االتحادية استنكرت ىذا العمؿ أال إ

تمؾ الطائرات  ونقميا بواسطة ،سمحة مف الخارجاالنفصالييف في الحصوؿ عمى األ
وس غباستدعاء السفير االمريكي في ال ووفغا، كما قاـ يعقوب (1)االمريكية الثماني
وضح فيو بأف الطائرات الثماني أصدر السفير االمريكي بيانًا أ، فلبياف قرار حكومتو

كد عمى اعتراؼ الواليات المتحدة االمريكية أو  ،نسانية فقطلإلغاثة اإلقد خصصت 
ف الواليات أكسمطة شرعية وحيدة في البالد، و  بالحكومة العسكرية االتحادية النيجيرية

وحؿ المسألة بصورة سممية ىو  ،ف المفاوضات بيف الطرفيفأالمتحدة االمريكية تعتقد 
 .( 2)يفالحؿ المناسب لسالمة جميع النيجيري

                                                           

(1) F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-1972, Document 

44,21February,1969; James M. Clevenger, Op. Cit. p.139.                        

(2) F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-1972, Document 

33, 7 February,1969; Jeffrey D. Blum, Who Cares About Biafra 

Anyway, Atay in formation network (Internet) on the 

link:www.thecrimison.com.                                                                          

(1)Marc Antoine Perouse de Montclos, Humanitarian Aid and the 

Biafra War, The Journal Africa Development,Vol.34,No.1, 2009, p.71.  



  

 

 
152 

لى إبعثة  0858ي الثامف مف شباط عاـ رسمت الواليات المتحدة االمريكية فأ     
سة الحقائؽ مف قبؿ لدرا Charles Diggs نيجيريا برئاسة السناتور تشارلز ديجز

جرتيا البعثة مع الحكومة العسكرية أات التي ىمية، وخالؿ المباحثطرفي الحرب األ
لتدخؿ لفرض حظر دولي الواليات المتحدة االمريكية في ااالتحادية ركزت عمى دور 

لى الحكومة العسكرية إخرى سواء سمحة المقدمة مف الدوؿ األشامؿ عمى األ
ف الحكومة العسكرية االتحادية رفضت أال إلى الحكومة البيافرية ، إو أ ،االتحادية

مدادات ر اإليات العسكرية ليا بينما تستملى عرقمة العممإسيؤدي فقط  ألنوذلؾ 
وبعد االنتصارات التي حققتيا  ،0858، وفي نيساف  العسكرية لحكومة بيافرا

أيدت الواليات المتحدة  ،الحكومة العسكرية االتحادية في معاركيا ضد حكومة بيافرا
االمريكية وجية نظر الحكومة العسكرية االتحادية بمنع عمميات النقؿ الجوي الميمية 

لقت الواليات أفقد  ،خرآغاثة الدولية، ومف جانب التي تقدميا منظمات اإل لإلمدادات
عمف أذ إى فرنسا المؤيدة لحكومة بيافرا، مدادات عملمتحدة االمريكية مسؤولية تمؾ اإلا

نو شاىد أ 0858ي في العاشر مف نيساف عاـ ماـ مجمس الشيوخ االمريكأتشارلز 
حمر وعمييا عالمات الصميب األ ،افريطائرات فرنسية تيبط في مطار اولى البي

 . (0)الدولي

 ،مداداتـ االخيرة مف نياية الحرب عمى اإلياركزت السياسة االمريكية في األ    
  0861عاشر مف كانوف الثاني عاـ عمنت في الأذ إالنسانية ، والمعونات ا

ى المدنييف في إلدوية واأل ،طائرات لنقؿ المواد الغذائية ياستعدادىا لتجييز ثمان
       David Niusn عالف رسميا عف سفر دافيد نيوسفقميـ الشرقي، كما تـ اإلاإل

 إلجراءفريقية في الثاني عشر مف كانوف الثاني مساعد وزير الخارجية لمشؤوف األ
لى البيافرييف، إتحادية حوؿ عممية نقؿ المساعدات مباحثات مع مسؤولي الحكومة اال

                                                           

2)Ibid,p.72.                                                                                                  ) 
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ى دوية لتوزيعيا عمواأل ،غاثة الدولية بالمواد الغذائيةوكاالت اإلكما تـ تزويد 
 .( 0)شراؼ مف الحكومة العسكرية االتحاديةإالضحايا المدنييف مف الجانبيف ب

قميـ الشرقي في حربيـ مف بناء قبائؿ اإلأمع تعاطفو الرأي العاـ االمريكي  اظير   
 ،وفاشترؾ فييا البيافري عدةقامت مظاىرات ذ إجؿ تكويف دولة مستقمة ليـ، أ

نيويورؾ لغرض تسييؿ المساعدات مـ المتحدة في ماـ مبنى األأ وفواالمريكي
طمؽ عمييا اسـ أكما تـ تشكيؿ لجنة قميـ الشرقي المحاصريف، بناء اإلأى إلنسانية اإل

ميمتيا جمع التبرعات مف الشعب االمريكي مريكية لمحفاظ عمى حياة بيافرا المجنة اال
نيا ارسمت برقيات أ، كما ( 1)ىميةلمضحايا البيافرييف في الحرب األ لتقديـ المساعدة

 Lyndon Johnson (0817- 0862)(2)لى الرئيس االمريكي ليندوف جونسوف إ
استجابت الحكومة االمريكية نتيجة  ،ثر ذلؾإعوه لمتدخؿ إلنياء الحرب ، وعمى تد

ذ بمغ مجموع المساعدات إ ،نسانيإلشعبي ، واتضح دورىا في الجانب المضغط ال
و مف الجمعيات أ ،والطبية االمريكية سواء كانت المقدمة مف قبؿ الحكومة ،الغذائية

 . (3)ف مميوف دوالريوالبروتستانتية سبع ،الخيرية الكاثوليكية

                                                           

(1) Gillian Parker, The Gentleman Rebel Chukwuemeka Odumegwu 

Ojukwu (1933-2011), Atay in formation network ( Internet) on the 

link:topics.time.com.                                                                                   
(2)Ibid.                                                                                                          

ليندوف جونسوف: الرئيس الثالث والثالثوف لمواليات المتحدة االمريكية ومف قادة الحزب  ((2
، بعد عممو لمدة طويمو في الكونغرس  0817الديمقراطي، ولد في السابع والعشروف مف اب عاـ 

، تولى الرئاسة بعد اغتياؿ جوف كينيدي ، واستمرت مدة 26االمريكي اصبح نائب الرئيس رقـ 
، اصدر عدد مف القوانيف مف اىميا قانوف الحقوؽ المدنية 0858وحتى عاـ  0852 حكمو مف

وقانوف الرعاية الصحية لكبار السف ولمفقراء، توفي في الثاني والعشروف مف كانوف الثاني عاـ 
 . 140. ينظر: اودو زاوتر ، المصدر السابؽ، ص 0862

1) Phil, Baum, Op. Cit.p.29.                                                                         ) 
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ف الواليات المتحدة االمريكية حاولت االحتفاظ بسياسة أ ،كمونستنتج مف ذلؾ       
رساؿ إلذلؾ فرضت حظرا عمى  ،المعارؾ العسكرية بيف الطرفيف الحياد خالؿ

 ،مؤيدة لمحكومة العسكرية االتحادية سياسيا كانتلى طرفي الحرب ، كما إسمحة األ
ومساىمتيا مساىمة فعالة  ،نسانيةكيزىا عمى الجوانب اإلفضال عف تر  ،ودبموماسيا
 الجانبيف خالؿ الحرب ومف كال ،لى المدنييفإوالطبية  ،مدادات الغذائيةفي اإل

 ىمية.األ

 -ىمية النيجيرية:الموقف الفرنسي من الحرب األ-4

 ،ي موقؼ رسميأىمية النيجيرية ومة الفرنسية منذ بداية الحرب األالحك لـ تبد     
 والغابوف ،العاج ساحؿ انسانية التي تقدميا دولتنما اكتفت بتقديـ المساعدات اإلا  و 

وما تحصؿ عميو حكومة   ،مف الدوؿ التي كانت تحت السيطرة الفرنسية بوصفيما
وبصورة غير رسمية مف خالؿ تجار السوؽ السوداء الدولية  ،سمحة فرنسيةأبيافرا مف 
بالحصوؿ عمى  الرأسمالية، فضال عف قياـ بعض الشركات الفرنسية لألسمحة

ى بعض المدف الغنية بالنفط عمخيرة ثناء سيطرة األأامتيازات نفطية مف حكومة بيافرا 
عاـ عمنت الحكومة الفرنسية في الثاني عشر مف حزيراف أ، ثـ  (0)قميـ الشرقيفي اإل
ىمية لى طرفي الحرب األإسمحة فرنسية أية أرساؿ إقرارا بفرضيا حظرا عمى  0857

تيامات الموجية ليا مف قبؿ الحكومة البريطانية بتزويد حكومة كرد فعؿ عمى اإل
ف الحكومة الفرنسية قدمت أال إ، وعمى الرغـ مف ذلؾ القرار باألسمحةبيافرا 

والطائرات الفرنسية قد  ،سمحةف األإاعدات االنسانية لمبيافرييف حتى والمس ،المعونات
 .( 1)ةنسانيالمعونات اإل واجيةى البيافرييف تحت إلوصمت 

                                                           

(2) G. Martin, Op. Cit.p.122.                                                                         

(1 ) The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(68), on     Thursday, 

12th November , 1968, p.8.                                                                       
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بيانا  0857صدر مجمس الوزراء الفرنسي في الحادي والثالثيف مف تموز عاـ أ  
لتي يتحمميا الم ان الدم المراق واآلأن الحكومة الفرنسية تعتبر أ ))جاء فيو: 

 تأكيدوتصميميم عمى  ،رادتيمإكثر من عام ليو دليل عمى أالشعب البيافري منذ 
ن أاع الدائر حاليا في نيجيريا يجب ن الصر أرى الحكومة الفرنسية ذاتيم كشعب، وت

جراءاتو إير القومي لاليبو، وضرورة اتخاذ ساس مبدأ حق تقرير المصأيحل عمى 
يدؿ عمى اعتراؼ الحكومة  فإنماف دؿ عمى شيء إ، وىذا البياف (0)((التطبيقية

ولكف ليس بشكؿ رسمي، وخالؿ المؤتمر الصحفي الذي  ،الفرنسية بحكومة بيافرا
يموؿ عاـ أفي التاسع مف De Gaulle (0847- 0858 )(1 )ديغوؿ  شارؿ عقده

ف المشكمة البيافرية ال يمكف حميا حال جذريا مف خالؿ المعارؾ أاكد  0857
الشعب  رغبات خذ بنظر االعتبارنما عف طريؽ تسوية سممية مع األا  و  ،العسكرية

ال إوليـ لغتيـ الخاصة  ،بناء قبائؿ االيبو يعيشوف حياتيـأف أكد أالبيافري ، كما 
ضح لنا مف ت. ي( 2)خرى في ظؿ االتحاد الفيدرالي الواحدأنيـ يخضعوف لحكـ قبيمة إ

لى االتحاد الكونفدرالي إرورة تحوؿ الفيدرالية النيجيرية كد عمى ضأف ديغوؿ أذلؾ 
 ،والصالت بينيـ ،عمى العالقات الوقت ذاتووالمحافظة في  ،فرالتحقيؽ استقالؿ بيا

 خرى.قاليـ النيجيرية األوبيف األ
                                                           

(2) M .S .Audu and others, Op. Cit ,p.116 ; Joseph E. Holloway, The 

Biafran Civil War: The Politics of Hunger and Starvation , Atay in 

formation network ( Internet) on the link: Slaverebellion.org.                     

ديغوؿ:  قائد عسكري فرنسي ورئيس جميورية فرنسا، بدأ حياتو السياسية عاـ شارؿ   ((1
ناء الحرب العالمية بعد استسالـ فرنسا اماـ المانيا  فواصؿ القتاؿ بالتعاوف مع بريطانيا اث 0828

. 0858وحتى العاـ  0847الثانية، اصبح رئيسا لمحكومة الفرنسية المؤقتة ثـ تسمـ الحكـ عاـ 
د. ط ، المؤسسة العربية لمدراسات ،1، جموسوعة السياسةينظر : عبد الوىاب الكيالي، 

 . 546والنشر، بيروت، د. ت، ص 
(1) Tesi Moses, Cameroon,France and Nigerian Civil War, Atay in 

formation network (Internet) on the link: citation. Allacad.com.            
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ف فرنسا أثر تمؾ التصريحات والبيانات إالحكومة العسكرية االتحادية عمى عدت     
يافرا في حربيـ االىمية، في حيف تقؼ وراء المساعدات التي تحصؿ عمييا حكومة ب

انيـ وعبروا عف عرف ،البيافرية ما قدمتو الحكومة الفرنسية تجاىيـيدت السمطات أ
 . (0)عالميةبجميميا مف خالؿ الوسائؿ اإل

الفرنسية منذ منتصؼ  باألسمحةوتزويدىا  ،لحكومة بيافرا بتأييدىااستمرت فرنسا    
الثامف مف كانوف الثاني ىمية، وفي وحتى نياية الحرب األ ،0857وؿ عاـ تشريف األ

وس لمعرفة الحقائؽ في غلى الإسمت فرنسا بعثة برلمانية فرنسية ر أ0858 عاـ
حؽ تقرير ولمناقشة الحكومة العسكرية االتحادية حوؿ تطبيؽ مبدأ  ،ساحات القتاؿ

، ثـ قامت الحكومة (1)ف ىذه البعثة فشمت في ميمتيا أال إالمصير لمشعب البيافري 
بتنظيـ 0858ذار عاـ آف مف يوالرابع والعشر بيف السابع عشر  الفرنسية خالؿ المدة

ىالي المدنييف مف ضحايا الحرب في المدف التي تسيطر عمييا األ إلغاثةسبوعا أ
لى فرنسا إقاـ نامدي ازيكوي بزيارة رسمية  ،0858 عاـ ذارآ، وفي  (2)حكومة بيافرا

ثناء أيف حوؿ موقؼ حكومتيـ مف الحرب، و محادثات مع المسؤوليف الفرنسي إلجراء
 -Michelle Dbreh (0801اجتماع ازيكوي مع وزير خارجية فرنسا ميشيؿ دبريو 

يستطع ازيكوي عمى تحديد واضح لفكرة حؽ تقرير المصير  لـ( 3)(0885
 .( 0)لمبيافرييف

                                                           

2) G. Martin, Op.Cit.p.126.                                                                          ) 

                            (3) Ibid,p.126-127; Emmanuel Salliot, Op.Cit,p.11.      

(4) J.J . Stremlau , The International Political of the Nigerian Civil 

War 1967-1970, Princeton, 1977, pp. 230-231.                                
ميشيؿ دبريو: سياسي ورجؿ دولة فرنسي،  ولد في الخامس عشر مف كانوف الثاني عاـ  ((3

، ثـ وزيرا لمعدؿ 0847 – 0837في باريس ، عضو مجمس الشيوخ خالؿ المدة  0801
اصبح  0855، وفي عاـ 0851-0848، اصبح رئيسا لموزراء خالؿ المدة 0848 -0847
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حدث استسالـ قوات حكومة بيافرا لمحكومة العسكرية االتحادية في كانوف أ     
نيا أعمنت الحكومة الفرنسية بأذ إردود فعؿ واسعة في فرنسا،  0861 الثاني عاـ

تفرض  فريقية التيالالجئيف البيافرييف في الدوؿ األستعمؿ بكؿ ما بوسعيا الستقباؿ 
نيا ستعمؿ عمى اقناع االمـ المتحدة بزيادة عدد المراقبيف أفرنسا سيطرتيا عمييا، كما 

عماؿ تعسفية ضد ابناء قبائؿ أي أيا لمنع مواقع االستسالـ لنيجير  الدولييف في
ف أ  (( كد فيوأبيانا  جؿ التقدـأف عمف اتحاد الشباب مأ ،خرآ، ومف جانب (1)االيبو

، كما طالبت حركة ((وربي الغربيفرا ىي عالمة عمى غفوة الضمير األقضية بيا
 ربعر يضـ وزراء خارجية الدوؿ األالحكومة الفرنسية بعقد مؤتم العمؿ الجامعية

عمنت أيا ابناء قبائؿ االيبو، في حيف لبادة التي يتعرض الكبرى لمنع عممية اإل
زمة منذ نسا تتحمؿ مسؤولية كبيرة تجاه األف فر أمة االتحاد الديمقراطي لمعمؿ بمنظ

ييده لحؽ الشعب البيافري بتقرير مصيره، كما طالب بعض أاعالف ديغوؿ بت
خرى لمتدخؿ لمنع المذابح التي يتعرض الدوؿ األالفرنسييف في بياف ليـ  البرلمانييف

فقد اتخذت رابطة فرنسا  ،قميـ الشرقي، وعمى العكس مف ذلؾ تمامابناء اإلأليا 
 .(2)موقفا مؤيدا لمحكومة العسكرية االتحادية النيجيرية نيجيريا

لحكومة بيافرا قد انعكس بشكؿ  ف الموقؼ الفرنسي المؤيدأومف الجدير بالذكر     
زمة بيف فرنسا وبريطانيا نتيجة أذ حدثت إخرى ، خر عمى عالقاتيا مع الدوؿ األآوب

ذ نددت الحكومة البريطانية إىمية، متناقضة لمدولتيف حوؿ الحرب األلممواقؼ ال
                                                                                                                                                                      

. توفي في 0861-0858ووزيرا لمدفاع خالؿ المدة  0857وزيرا لممالية ثـ وزيرا لمخارجية عاـ 
؛ شبكة 546، 1عبد الوىاب الكيالي، المصدر السابؽ، ج :رينظر . 0885الثاني مف اب عاـ 

                                   infosnap.orgالمعمومات الدولية ) االنترنيت( عمى الرابط: 
2) J.J . Stremlau, Op. Cit.p.232.                                                                   ) 
3) Joseph E. Holloway, Op. Cit.                                                                  ) 

(1) G. Martin, Op. Cit.p.128; J.J . Stremlau, Op. Cit.p.245.                         



  

 

 
158 

وفي  ،مدادات العسكرية السرية التي قدمتيا لحكومة بيافراواإل ،الفرنسي بالتأييد
طانيا باشتراكيا بالمذابح التي ارتكبتيا الحكومة المقابؿ اتيمت الحكومة الفرنسية بري

زمة بيف الجانبيف قبائؿ االيبو ، وتطورت األبناء ألعسكرية االتحادية النيجيرية ضد ا
ثناء المحادثات التي جرت في لندف بيف أ 0858والبريطاني في شباط عاـ  ،الفرنسي

            Jean de Abowski وزير الدولة الفرنسي لمشؤوف الخارجية جاف دي ليبوفسكي

 Lord وبيف وزير الدولة البريطاني لمخارجية وشؤوف الكومنولث لورد شالفونت
Chelfont  ،نسية حتماؿ اعتراؼ الحكومة الفر اكد وزير الخارجية الفرنسي بأذ إ

ة االتحادية بفرض سيطرتيا ف فشمت القوات العسكريأرسميا بجميورية بيافرا بعد 
وس. يتضح غلى الإمدادات العسكرية البريطانية شرقي بالقوة رغـ اإلقميـ العمى اإل

اداتيا لحكومة ىمية مف خالؿ امدفرنسية عمى الحرب األالحكومة ال تأثيرلنا مف ذلؾ 
 .(0)والبيافرييف ،وتطور الحرب بالنسبة لالتحادييف، مدادات العسكريةبيافرا ال سيما اإل

 
  

 

-2:81العودة الى الحكم المدني  في المبذولة الجيود السياسية -اوال: 
2:86:- 

وخالؿ االحتفاؿ ، 0861وؿ عاـ وؿ مف تشريف األووف في األغاعمف يعقوب أ      
لى حكومة مدنية إنو باإلمكاف تسميـ السمطة اذكرى العاشرة الستقالؿ نيجيريا، بال

                                                           

2) Ibid ,p.245 .                                                                                              ) 
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عمى وفؽ األمور ، (0)لى الحكـ المدنيإلتحوؿ البالد مف الحكـ العسكري  ضرورية
 تية: اآل

 عادة تنظيـ القوات المسمحة.إ -0
يض الخسائر وتعو  ،(0863-0861تنفيذ خطة التنمية االقتصادية لألعواـ ) -1

 .في البالد ىميةالتي سببتيا الحرب األ
 والفساد في البالد. ،القضاء عمى الفوضى -2
 مف الواليات. دعد كبرأنياء مشكمة المطالبة بإنشاء إ -3
 جديد لمبالد.عداد دستور إ -4
 توزيع الدخؿ االتحادي عمى الواليات وفؽ نظاـ جديد. -5
 جراء تعداد سكاني.إ -6
 ساس وطني.أحزاب سياسية عمى أتنظيـ  -7
 ،حكومات جديدة عمى المستوى االتحادي تشكيؿو  ،تنظيـ االنتخابات -8

 .(1)واالقميمي
واقترح  ،ولوية كبيرةأعداد الدستور إلة أووف مسغاعطى يعقوب ألقد     

وحاؿ انتياء  ،تعييف ىيأة مف المستشاريف إلعداد مسودة الدستور الجديد
، كما مستقبؿ البالدالمجنة مف عمميا يتـ انتخاب جمعية دستورية لتقرير 

 بوطف واحد بسالـجميع النيجيرييف يعبروف عف رغبتيـ في العيش  فأوضح أ
 ،و العقيدةأ ،يـقمو اإلأبغض النظر عف القبيمة  ،وود بعضيـ مع البعض

وكبيرة قائمة عمى  ،مة واحدة قويةأـ يطالبوف بدستور يسمح باستمرار نيأو 

                                                           

(1)Abu Baker Siddigue Mohammed, Obasanjo the Lust for Power and 

its Tragic Implications for Nigeria, Center for Democratic 

Development Research and Training , Zaria ,Nigeria, March 2006,p.4.  

(2)Ibid,pp.5-6 ; Dudley Billy, Op.Cit.p.97.                                                
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واخر عاـ أدعا ، و (0)والحقوؽ المتساوية لجميع النيجيرييف ،ساس العدالةأ
 أسيسف يتـ العمؿ لتأو  ،لى تبني نظاـ الحزب الواحد في نيجيرياإ 0860

وفود الى كؿ مف  رسمتأ 0861الحزب الذي يكوف برئاستو ، وفي اوائؿ عاـ 
 نيا تعمؿ وفؽال سيما إ يانظمة السياسية فيوغينيا لدراسة األ ،وزائير ،مصر

 .(1)تطبيقيا في نيجيريا مكانية، ومعرفة إنظاـ الحزب الواحد

عندما ثارت  0862-0861عواـ ووف منذ األغاشعبية يعقوب  تراجعت       
 ،وتخمي العسكرييف عف السمطة ،لى الحكـ المدنيإالشكوؾ حوؿ جديتو بإعادة البالد 

الستقالؿ نيجيريا في  ةعادة النظاـ الديمقراطي في البالد، ففي الذكرى الثالثة عشر ا  و 
 ،ستقرار السياسياالنو يحذر مف تيديد أوضح أ 0862وؿ عاـ يف األوؿ مف تشر األ
عنيفة بدال لى الدخوؿ في مشاحنات سياسية إوالمذاف يؤدياف بالبالد  ،لسالـ الحاليوا

 ،والتقدـ االقتصادي ،وىي الوحدة القومية ،ةىدافيا الرئيسأمف التركيز عمى بموغ 
 ،نو ليس مف الواقعيأعمف أ 0863وؿ عاـ وؿ مف تشريف األواالجتماعي، وفي األ

، ( 2)خر لذلؾآولـ يحدد موعدا  ،0865عاـ  لى المدنييفإف يتـ تسميـ السمطة أ
لى الحكـ المدني ازدادت حركة المطالبة إووف عف تراجعو بإعادة البالد غاف وبإعال
 لى قياـ االنقالب العسكري الثالث في نيجيريا.إدى أمما  ،بالتغيير

 -االنقالبات العسكرية: ظاىرة عودة -ثانيا:

 -:2:86تموز  ن منوالعشريالتاسع االنقالب العسكري الثالث في -2

                                                           

(1) Takehiko Ochiai, Personal Rule in Nigerian Military Regimes, 

Center for Peace and Development Studies, 2009, p.243.                     

2) Ibid,p.243; Dudley Billy, Op.Cit.p.102.                                                ) 

(3) Nowa Omoigui, The Murtala Mohammed Coup of 1975, Atay in 

formation network (Internet) on the link:www.waado.org.                   
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ىمية النيجيرية خالؿ ووف قد عاصر الحرب األغاف يعقوب أعمى الرغـ مف      
د مف خالؿ برنامجو المؤلؼ مف ومحاولتو بناء الدولة مف جدي ،0861-0856المدة 

انتقادات عديدة لفشمو في مواجية عدد مف  واجونو قد أال إتسع نقاط السابؽ الذكر، 
 ،دارتو عمى الحكاـإووف قد اعتمد في غاب ف يعقو أدارة ال سيما وسوء اإل ،المشاكؿ

لى الحكـ المدني في إ، فضال عف تراجعو لتسميـ السمطة وعدد مف المستشاريف
فريقية في في اجتماعات منظمة الوحدة األ و البالدواثناء تمثيم ،ثر ذلؾإالبالد، عمى 

ف مف تموز عاـ ينيجيريا في التاسع والعشر الث في وقع االنقالب العسكري الث ،كمباال
 ،( Yara Urduليذا االنقالب ىـ الكولونيؿ يارا اردو)  وف، وكاف المخطط(0)0864

 Ibrahimبراىيـ بابا نجيدا أوالكولونيؿ  ،(Dan Solomon)والكولونيؿ داف سميماف 

Babanagida (0830 -   )(1، )  والعميد دانجوما(Danjuma )(2). 

 ،وسغذيع مف راديو الأباالنقالب مف خالؿ البياف الذي  ووفغاعمـ يعقوب     
لى حدوث تغيير في زعامة الحكومة العسكرية إشارت فيو القوات المسمحة أوالذي 

و قائدا عاما أ ،ووف لـ يعد رئيسا لمحكومةغاف الرئيس يعقوب أاالتحادية، فضال عف 

                                                           

(1) Ukana B.Ikpe, Patrimonialism and Military Regimes in Nigeria, 

The Journal  African Association of Political Science, 

Vol.5,No.1,2000,p.146 ; Nowa Omoigui, The Murtala Mohammed Coup 

of 1975;Op. Cit.                                                                                      

في والية النيجر، اكمؿ تعميمو االبتدائي والثانوي ىناؾ،  0813ابراىيـ بابا نجيدا: ولد عاـ  ((1
الوطني ثـ درس في كمية التدريب في كادونا واالكاديمية العسكرية اليندية في اليند وفي المعيد 

مف المناصب في الجيش الى اف رقي الى رتبة لواء، وتولى  اً لمسياسات االستراتيجية، تولى عدد
مف خالؿ  0874ركاف الجيش، اصبح رئيسا لنيجيريا في اب عاـ أمنصب رئيس  0873عاـ 

 :. ينظر0882ستمر رئيسا حتى اب عاـ أعسكري و  نقالبا
Toyin Falola& Ann Genova, Op .Cit . p.48.                                            

(3) Nowa Omoigui, Military Rebellion of July 29,1975, Atay in 

formation network (Internet) on the link:www.dawodu.com.                 
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وقائدا عاما لمقوات  ،لنيجيريا اً رئيسمحمد  رتضىعالف عف متـ اإلو ، لمقوات المسمحة
وتعيد بالوالء لمحكومة  ،ووف قبولو لمتغيير الجديد في البالدغاعمف أوقد  .(0)المسمحة
محمد  مرتضىلقى رئيس نيجيريا أ ،0864، وفي الثالثيف مف تموز عاـ الجديدة

خطابا تضمف البرنامج السياسي لمنظاـ الجديد الذي حدد نظاـ الحكـ في البالد 
وىو المجمس التشريعي لمبالد وتكوف  ،جيزة وىي المجمس العسكري االعمىأبثالث 

الذي يضـ جميع الحكاـ العسكرييف  برئاسة رئيس الدولة، والمجمس القومي لمواليات
فيضـ  ،ما المجمس التنفيذي االتحاديأس الدولة، يضا برئاسة رئيأويكوف  ،لمواليات
مع  ،تحادييف لمقياـ بواجبات الوزراءاوالعسكرييف ويتـ تعيينيـ كمفوضيف  ،المدنييف

كدت أفقد  ،ما السمطة القضائيةأىذا المجمس برئاسة رئيس الدولة،  فاالشارة إلى أ
لما جاء بو دستور عاـ فقا حتراميا الستقالؿ القضاء و االحكومة العسكرية االتحادية 

 .(1)عمى سمطة قضائية في نيجيرياأذ كانت المحكمة العميا االتحادية ىي إ، 0852

جراء بعض التغييرات في إيضا عمى أمحمد مف خالؿ خطابو  رتضىكد مأ    
المسمحة مف درجة لواء  عضاء القواتأعمف عف استبعاد جميع أذ إ ،مجاؿ الجيش
   -Olusegun Obasanjo  (0826ذ تـ تعييف اولوسيجوف اوباسانجو إفما فوؽ، 

ركاف الجيش ، ألمسمحة، والعميد دانجوما لرئاسة رئيس اركاف حرب القوات ا ( 2)(

                                                           

(1) Takehiko Ochiai, Op.Cit. p.243.                                                             

2)  Dudley Billy, Op.Cit.pp.102-103.                                                        ) 

اولو سيجوف اوباسانجو: ولد في ايار في ايبوكوتا ، وىو مف قبائؿ اليوروبا، تمقى تعميمو ( (9
ثـ درس في المدارس العسكرية النيجيرية وكذلؾ البريطانية، التحؽ بالقوات الثانوي في ايبوكوتا ، 

  ==الى0861-0856النيجيرية خالؿ المدة  ، واشترؾ في الحرب االىمية0850المسمحة عاـ 
 ، تولى منصب رئيس0861جانب الحكومة العسكرية االتحادية، تمت ترقيتو الى عميد عاـ ==

، وتـ في عيده 0868-0865، ثـ رئيسا لنيجيريا خالؿ المدة 0864الموظفيف بعد انقالب عاـ 
، تقاعد مف الجيش  في العاـ نفسو، عاد  0868نقؿ السمطة مف العسكرييف الى المدنييف عاـ 
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(John Issa Doku) والمقدـ جوف عيسى دوكو
ركاف القوات الجوية، ألرئاسة   

د  ـ.ركاف القوات الجوية، وتولى ألرئاسة  ( Adblanawa) والعميد بحرى ادبالناوا 
في  محمد  رتضىصدر مأ ،، فضال عف ذلؾ(0)منصب المفتش العاـ لمجيش  يوسؼ

ذيف شاركوا والسجناء السياسييف ال ،قرارا باإلفراج عف المعتقميف 0864اب عاـ 
 محمد  رتضىمنيى أ، و 0855وؿ في كانوف الثاني عاـ باالنقالب العسكري األ

 -:تيةالجوانب اآل عمى بالتأكيدخطابو 

 والنظاـ. ،ي شخص يحاوؿ العبث بالسمطةأمعاقبة -0

 واالستماع لنصائحيـ. ،السابقيفالحكاـ احتراـ -1

 . (1)وليست حكومة شعارات ،ف حكومتو ىي حكومة عمؿأ-2

عسكريوف الجدد في داه الحكاـ الأداء القسـ الذي أخالؿ  محمد  رتضىماتيـ      
داروا والياتيـ كما أنيـ أالعسكرييف السابقيف ب 0864ز عاـ مف تمو ف يالحادي والثالث

لذلؾ تـ استبعادىـ لسوء استخداميـ االمواؿ  ،لو كانت اقطاعيات خاصة بيـ
وسوء استخداـ السمطة في  ،ومستوى المعيشة السيء ،وكثرة الشكاوى ،لوالياتيـ
مف  برنامجيا المؤلؼعمنت الحكومة العسكرية االتحادية أثر ذلؾ إ، وعمى (2)الواليات

 -:ىيثالث نقاط 

                                                                                                                                                                      

ولمدتيف لكؿ  0888، اصبح رئيسا لنيجيريا عاـ 0881الى مجاؿ السياسة في منتصؼ عاـ 
ديالت عمى الدستور لمسماح لو بالترشيح لممرة الثالثة منيما اربعة اعواـ، حاوؿ اجراء بعض التع

 اال انو فشؿ في ذلؾ. ينظر:

 Toyin Falola& Ann Genova, Op. Cit . p.272-273.                                  

1) Nowa Omoigui, The Murtala Mohammed Coup of 1975;Op. Cit.          ) 

2)Ukana B.Ikpe,Op.Cit.p.148.                                                                   ) 

(1) Rotimi T. Suberu, Democracy in Divided Societies, The Journal of 

Democracy ,Vol.4, No.4, 1993, p. 51.                                                   
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الخدمة المدنية الذيف لـ يكف ليـ دور فعاؿ  موظفيحالة ا  و  ،جراء عممية تطييرإ-0
، فضال عف حممة تطيير داخؿ الجيش مف عمى التقاعدووف غاحكـ يعقوب خالؿ 
ف كاف ال ألؼ رجؿ بعد أ 161لى إتخفيض حجـ الجيش الذي وصؿ عدده  خالؿ
 .0855الؼ رجؿ خالؿ عاـ أشرة ع مىيزيد ع

 تشكيؿ عدد مف المجاف لصياغة النظاـ السياسي في البالد.-1

لى حكومة مدنية منتخبة، إمناسبة لتسميـ الحكـ في نيجيريا جراءات التخاذ اإلا-2
        بتعييف لجنة برئاسة ايو اريكفي 0864ب آفي مرتضى محمد فضال عف قياـ 

 ( Iwo Arikva) نشاء واليات جديدة إلة أالمحكمة العميا، لبحث مس حد قضاةأ
لتحقيؽ التوازف بيف وحدات االتحاد النيجيري ، وقد حددت واجبات ىذه المجنة بتحديد 

لتحقيؽ  ساس االقتصادي لمواليات المقترحةووضع األ ،العدد المناسب ليذه الواليات
والمقومات  ،سسريكفي بعض األأحددت لجنة  ،ذلؾثر إالتوازف االتحادي، وعمى 
 .لتحديد الواليات الجديدة

 شاعرة بمسؤولياتيا.الشعب  مفف تكوف حكومة الوالية قريبة أ-3

 لجميع الواليات. االتفاؽ عمى التسمية-4

 المحافظة عمى النظاـ االتحادي لمحكومة.-5

 .في عمـو مناطؽ البالد تحقيؽ السالـ-6

 تحاد النيجيري.والتوافؽ داخؿ االالتناسؽ -7
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 .(0)قميات داخؿ الواليات الجديدةاأل الحد مف نشاط-8

ذ كاف إنشاء الواليات ، ف تأخذ بالمطالب المقترحة إلأريكفي أماـ لجنة أكاف       
 ،واليات جديدة وفقا لمعايير معينة كحدود المقاطعات نشاءإ :ف االوؿاىناؾ مطمب

ف المجنة رفضت ىذا المطمب، والثاني إنشاء أال إوالعرقية لجماعات  ،لحدود المغويةوا
والتنمية المتساوية  ،جؿ تحقيؽ التوازفأاقتطاعا مف الواليات القائمة مف واليات معينة 
ومحاولة االحتفاظ  ،فضال عف تجنب الخضوع لسيطرة جماعة معينة ،لجميع الواليات

يضا ألنو أالمجنة قد رفضت ىذا المطمب  أف الإدارة شؤونيا، إقالليا الذاتي في باست
كد أنت لجنة اريكفي عف تقريرىا الذي عمأ كما، (1)يزيد مف االنقساـ بيف النيجيرييف

. (2)ولكؿ منيا عاصمتيا ،والية ةعشر  لى تسعإوالية  ةي عشر تعمى تقسيـ االثن
 .االدارية ( يوضح تمؾ الواليات وعواصميا 7والجدوؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 .(5) اإلدارية سماء الواليات وعواصمياأ( يوضح 9جدول )

                                                           

(1)Rotimi T. Suberu, Op. Cit. p. 357-356 ; John Simpkins, The Role of 

Constitution-Building Processes in Democratization Case Study 

Nigeria, International IDEA, Sweden,2004,p.3.                                    

(2)Brian Smith, Op. Cit. p. 356.                                                                  

(3)Rotimi T. Suberu, Op. Cit, p. 51.                                                         

(1) Elaigwu J. Isawa, Gowon The Biography of a asoldier States man, 

Ibadan, 1985, p.15.                                                                                
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 عاصمتيا اسم الوالية ت

0- 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

01- 

00- 

01- 

02- 

03- 

04- 

05- 

 الجوس

 كانو

 ةكوار 

 بندؿ

 كادونا

 كروس ريفر

 ريفرز

 اوجف

 اوندو

 اويو

 ايمو

 انامبرا

 نيجر

 سوكوتو

 بنوى

 بالتو

 ايكاجو

 كانو

 ايمموريف

 بنيف

 كادونا

 كاالبار

 بورت ىاركورت

 ابيدكوتا

 اكورى

 ابياندا

 اوبرى

 اينوجو

 جينستا

 سموكوتو

 ماكودى

 جوس
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06- 

07- 

08- 

 ماردتش

 رنوب

 جونجوال

 بادنتش

 مايدجورى

 بوال

 

ىي  مدف ف ثالثأعالف التقسيـ الجديد لمبالد إبعد مرتضى محمد اعمف         
اصة لمحكومة العسكرية كمدف خىاركورت قد حددت وبور  ،وكادونا ،وسغال

 إلى 0864وؿ عاـ خطابو في كانوف األ خالؿمرتضى محمد  شار، وأ( 0)االتحادية
 ،واالستقرار السياسي ،جؿ توفير السالـأة تشكيؿ لجنة لصياغة الدستور مف ضرور 
موعدا لتسميـ  0868وؿ مف تشريف االوؿ عاـ قتصادي لمبالد، كما تـ تحديد األواال

عمنت الحكومة العسكرية أد الى حكومة مدنية منتخبة، وىنا البالالسمطة في 
عداد إومنيا  ،لى الحكـ المدنيإجراءات لمعودة واإل ،االتحادية بعض الخطوات

جراء االنتخابات عمى ا  و  ،ووضع الضوابط لألحزاب السياسية ،دستور جديد لمبالد
 .وسيتـ توضيح ذلؾ في المحور الثاني ،(1)ومستوى الواليات ،المستوى االتحادي

 

 
                                                           

(1) Elaigwu J. Isawa, Op. Cit.p.158; Rotimi T. Suberu, Op. Cit,p.52.    

2) Ukana B .Ikpe ,Op .Cit. pp.149-150.                                                       ) 
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 .2:87شباط عام  الثالث عشر مناالنقالب العسكري الرابع في -1

في الثالث عشر مف شباط عاـ  فاشالً خر آ اً عسكري اً نيجيريا انقالب شيدت      
نفسيـ اسـ الشباف أطمقوا عمى أسالح المشاة النيجيري  ضباط ، قاده عدد مف0865

مصرعو خالؿ مرتضى محمد ولقي الرئيس  ،الحكومة العسكرية الثالثةالثورييف، ضد 
 ( Dimka) ذاع الكولونيؿ ديمكا أتـ الكشؼ عف االنقالب عندما و االنقالب، 

طاحة بنظاـ عمف فيو اإلأفي الجيش النيجيري بيانا عسكريا مسؤوؿ التربية الرياضية 
وطرد جميع الوزراء  ،واقصاء حكاـ الواليات عف مناصبيـ ،مرتضى محمد

 الينى ولى في الجيش النيجيري الجنراؿ يوليوسوضح قائد الفرقة األأ، كما (0)المدنييف
(Julius Alene ) ف أو  ،وس فقطغالنقالب قد اقتصر عمى العاصمة الف اأ

عتقاليـ، وكاف ااالضطرابات التي حدثت قامت بيا مجموعة مف الضباط الذيف تـ 
دى أوسوء توزيع الثروة النفطية الذي  ،انتشار الفساد الحكوميسباب االنقالب أمف 

لى الديمقراطية والحكـ إر فتقافضال عف اال ،لى التبايف الكبير بيف فئات المجتمعإ
 .(1)المدني

تـ القاء القبض في الخامس مف  فبعد أاالحداث السياسية في نيجيريا  تطورت      
، وستة وثالثوف ضابطاً عمى منفذي االنقالب وىـ الكولونيؿ ديمكا 0865ذار عاـ آ

ف يوما مف وقوع االنقالب بعدـ يثني وعشر اولمدة  ،عمى الرغـ مف محاوالت ديمكا
أف ال عمـ لو بأحداث وك ،واالبتعاد عما يجري في البالد ،ماكف العامةالظيور في األ
اعترؼ ديمكا  ،تحقيؽ مف قبؿ السمطات النيجيريةجراء الإثناء أنو أال إاالنقالب ، 

                                                           

(1)F.R.U.S, Documents on Africa 1973-1976, Document 35, 210 

February, 1976 ; Nowa Omoigui, Col Dimka 's Failed Coup Attempt, 

Atay in formation network (Internet) on the link:www.waado.org; 

Takehiko Ochiai,Op. Cit. p. 248.                                                            

(2)Ukana B. Ikpe , Op. Cit. p. 154.                                                              
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مف  اً معو عددجرى أو  ،ووفغاؿ مع رئيس نيجيريا السابؽ يعقوب نو كاف عمى اتصاأب
عالقة يعقوب  مدى فإنما يدؿ عمى ،عمى شيءذلؾ ف دؿ أالمقابالت في لندف، و 

 Shehu Lardo)ركاف العميد شييو ياردو كده رئيس األأوىذا ما  ،ووف باالنقالبغا

خرى أووف كاف عمى اتصاؿ مع شخصية غاوب ف يعقأوس مف غلمصحافة في ال( 
وكيؿ وزارة الدفاع في  (  Pisala) وىو الجنراؿ بيساال  ،مف منفذي االنقالب

 .(0)الحكومة العسكرية االتحادية

اؾ الجنراؿ بيساال في شتر اصحة  في بيافعمنت الحكومة العسكرية االتحادية أ      
وتمت مناقشة  ،وسغبمة الجنراؿ بيساال في منزلو بالذ قاـ ديمكا بمقاإاالنقالب، 

ف ىذا االنقالب ال بد أقناع ديمكا بإبيساال  الجنراؿتفاصيؿ االنقالب ، كما حاوؿ 
ء بعض الضباط سماأنو اقترح لو أ، كما حكومة شيوعية تشكيؿو  ،منو لتطوير الجيش

وغيرىا مف المدف ليناقش معيـ  ،وبنيف ،واونيتشا ،وكادونا ،وسغي مدف الالمقيميف ف
نا في فقد تـ في كادو  ،خر الذي حدث بيف الطرفيفما المقاء اآلأمور االنقالب، أ

عمى بإنشاء الواليات ري األقرار المجمس العسك عمفأمنزؿ الجنراؿ بيساال الذي 
انتيـ بالفساد، دإوطردىـ في حالة  ،وتغيير الحكاـ العسكرييف السابقيف ،الجديدة

لتوفير الظروؼ عالف رئيس الدولة ليذيف القراريف إلحيف  نتظاراالواقترح بيساال 
وس في غلجانبيف الذي كاف في ال، وخالؿ المقاء الثالث بيف االمناسبة لالنقالب

تـ تحديد موعد االنقالب في الثالث عشر مف الشير  ،0865وؿ مف شباط عاـ األ
 مرتضى محمد والقضاء عمى الجنراؿ ،ضرورة التخمص كد الجنراؿ بيساالأ، و (1)نفسو

                                                           

(1) Takehiko Ochiai,Op. Cit. p. 249 ; James Francis, The History of 

Coup D'Etat in Nigeria, Atay in formation network (Internet) on the 

link:info-nageria.blogspot.com ; Nowa Omoigui, The Murtala 

Mohammed Coup of 1975;Op. Cit.                                                        

(2)ABUBAker Siddigue Mohammed,Op.Cit,p.10;Ukana B. Ikpe 

,Op.Cit.p.155.                                                                                              
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والعميد شييو يارادو، فضال عف تمقي  ،والجنراؿ دانجوما ،وباسانجوأوالجنراؿ  ،
 -:تيةاألمور اآل مؤكدة االنقالب قادة ديمكا خالؿ المقاء تعميمات

ف يتولى مسؤولية العمميات العسكرية في كادونا كؿ مف الكولونيؿ عمر      أ -0
 (Umar)، والكولونيؿ ادامو (Adamu .) 

وايموريف الرائد جاجارا            ،ف يتولى مسؤولية العمميات العسكرية في ابادافأ -1
 (Gagara ) ،   والرائد افوالبى (Afolabi .) 

( Dabang) ودابانج    ،يتولى كؿ مف ديمكا -2
العمميات العسكرية مسؤولية   

(0)وسغفي العاصمة ال
.  

الحكومة العسكرية  في حداث االنقالب الفاشؿ لـ تؤثرف اأومف الجدير بالذكر      
ف ساعة تـ يحدى وعشر إ، فبعد مرتضى محمد مف اغتياؿ عمى الرغـ  ،االتحادية

وتعييف الجنراؿ اوباسانجو رئيسا جديدا لنيجيريا  ،عالف عف القضاء عمى االنقالباإل
، فضال مرتضى محمد الجنراؿ الذي تعيد بقيادة البالد عمى الطريؽ الذي وضعو 

ذ تولى ىو منصب القائد إعمى، رات في المجمس العسكري األيجرائو بعض التغيإعف 
 نصب لدولة، وتولى العميد شييو ياردو ما رئيسومنصب العاـ لمقوات المسمحة 

ذار عاـ آ، وفي الخامس عشر مف ( 1)ركاف القيادة العميا لمقوات المسمحةأرئيس 
جراء بعض التعديالت إعمى برئاسة اوباسانجو عمف المجمس العسكري األأ ،0865
ميف حاكما لوالية أذ تـ تعييف الكولونيؿ إ، ةعشر  الحكاـ العسكرييف لمواليات التسعفي 

 George) اينيووالكولونيؿ جورج  ،والنقيب عبداهلل حاكما لوالية البندؿ ،البورنو

Aanyh  )جري تعديؿ في مجمس الوزراء أفقد  ،حاكما لوالية كاوارا، فضال عف ذلؾ
                                                           

(1) Abu Baker  Siddigue Mohammed,Op.Cit.p.10; Takehiko Ochiai, Op.  

 Cit.p. 234.                                                                                                   

(2) F.R.U.S, Documents on Africa 1973-1976,Document 210,17 

February,1976;Ibid,p.11;Ibid,p.235.                                                  



  

 

 
171 

 ءـ تعييف خمسة وزراء اتحادييف لمؿذ تإ ،0866ذار عاـ آفي الخامس عشر مف 
كذلؾ تـ تولي بعض الوزراء مف ماكف الشاغرة في المجمس التنفيذي االتحادي، و األ

ف ىذا أمة في الجيش، ومف الجدير بالذكر المجمس التنفيذي االتحادي مناصب مي
وعدـ  ،التغيير قد تميز باالعتماد عمى عدد غير قميؿ مف الشخصيات المدنية

نيا خطوة لالنسحاب التدريجي أويبدو ، االعتماد عمى الشخصيات العسكرية
نتيى ا، وىكذا (0)ى المدنييفإلطة السياسية تمييدا لتسميـ السملمعسكرييف مف الشؤوف 

وميدوا لتسميـ  ،واستمر العسكريوف يحكموف البالد ،نقالب العسكري الرابع بالفشؿاال
 لى حكومة مدنية منتخبة.إالسمطة 

 -::2:8-2:89التطورات السياسية الداخمية  -:ثالثاً 

 -حزاب السياسية:األ تشكيلفع الحظر عن النشاط السياسي و قانون ر -2
قرارا  0867تحادية في الثالثيف مف ايموؿ عاـ العمنت الحكومة العسكرية اأ      

ف يرت الى الوجود ما يقارب مئة وخمسبرفع الحظر عف النشاط السياسي، فظي
ف تسعة عشر تنظيما فقط تقدموا لمتسجيؿ كأحزاب سياسية ، أال إتنظيما سياسيا، 

 -حزاب ىي:، وىذه األ(1)خمسة منيا كأحزاب سياسيةوتمت الموافقة عمى 

 الحزب الوطني النيجيري-أ

The National Party of Nigeria                          

التوجيات  يعماؿ النيجيرييف ذو تجمع مصمحي لرجاؿ األ ىوكاف ىذا الحزب    
في  الحزب نشاء محكمة استئناؼ شرعية اتحادية، ضـإوكاف ىدفو  ،المحافظة

 Alexومنيـ اليكس ايكويمي ) ،مف الشخصيات البارزة في نيجيريا اً عضويتو عدد

                                                           

(1)Doniel Adetoritse Tonwe, Traditional Rulers and Local 

Government in Nigeria a Pathway to Resolving the Challenge ,The 

Journal of Local Government , No.13,2013, p.133.                                

2)  John Simpkins, Op. Cit.p.3.                                                                   ) 
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Aikhuema )  و ؾ.و. مباديوي(K.W. Mbadioa )
 Shuba)وشوبا اوكاديجو،

Ocaditjo)  مف قبائؿ االيبو، وأ. ـ اكينموى(A. M. Akinloy)،  وريتشارد
وجوزيؼ  ،قبائؿ اليوروبا مفAkingide  Richard(0820-     )(0 )اكينجيدي  

( Joeseph Torka )توركا
 .(1)مف قبائؿ التيؼ  

، وتـ خالؿ 0867وس في تشريف الثاني عاـ غوؿ في العقد الحزب مؤتمره األ   
وىو مزارع ثري مف قبائؿ Shagari (0813-  )(2 ) المؤتمر اختيار الشيخ شاجاري 

النيجيرية، واليكس ايكويمي كمرشح الشماؿ كمرشح لمحزب في انتخابات الرئاسة 
كد الحزب في أري، وأ.ـ اكينموى رئيسا لمحزب، و لمنصب نائب رئيس االتحاد النيجي

وليست  ،صالحات التدريجيةوالتعميـ مف خالؿ اإل ،منياجو عمى تحقيؽ العدالة

                                                           

في اباداف ، دخؿ كمية ايؿ ايفي  0820ولد في تشريف الثاني عاـ   ريتشارد اكينجيدي: ((0
، 0845، مارس المحاماة عاـ 0845-0841ثـ جامعة لندف  0838-0832خالؿ المدة 

منيا  المناصب، تولى عدد مف 0851اصبح عضوا لموفد النيجيري لدى االمـ المتحدة عاـ 
 -0861يسا لنقابة المحاميف النيجيرييف ورئ 0855-0854الوزير االتحادي لمتعميـ خالؿ المدة 

، ثـ وزيرا لمعدؿ 0865-0864، وعضوا في مجمس االدارة في جامعة اوبافيمي اولوو 0862
 0881الى خارج نيجيريا ثـ عاد الييا عاـ  0873، سافر عاـ 0872-0868خالؿ المدة 

شعب لرئاسة نيجيريا كمرشح عف حزب ال0888ومارس المحاماة مف جديد، رشح عاـ 
 .Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit . pp.27-28          الديمقراطي. ينظر:

(2)Larry Diamond, Cleavage Conflict and Anxiety in the Second 

Nigerian Republic ,The Journal of Modern African Studies, 

Vol.20,No.4,December 1982,pp.189-190.                                              

في بمدة شاجاري في والية سوكوتو، اكمؿ تعميمو في كمية كادونا،  0813شاجاري: ولد عاـ  ((9
، اصبح خالؿ 0843مس النواب عاـ صبح عضوا لحزب المؤتمر الشمالي، ثـ احد اعضاء مجأ

حتى كانوف االوؿ عاـ  0868، ثـ رئيسا لنيجيريا في تشريف االوؿ عاـ 0864-0860المدة 
                            .Toyin Falola& Ann Genova, Op .Cit . p.325 . ينظر:0872
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مة واحدة ، مصير أالوحدة الوطنية رفع الحزب شعار  ىميةأالجذرية ، وتأكيدا عمى 
ي توزيع المناصب أ (Zoning)واحد، رب واحد، فضال عف اتباعو سياسة عرفت بػ 

ة التي نيجيريا لعدد مف المناطؽ الرئيس والدولة وفقا لتقسيـ ،القيادية في الحزب
 ،والغرب ) المنطقة ب( ،ربع مناطؽ ىي الشماؿ) المنطقة أ(أ عمى صنفيا الحزب
 .(0)قميات ) المنطقة د (ألوا ،نطقة ج(والشرؽ ) الم

                      The Unity Party of Nigeria حزب الوحدة النيجيري -ب 

سيسو أعمف تأجماعة العمؿ في االقميـ الغربي، لحزب  متداداً ايعد ىذا الحزب        
، كاف بزعامة اوبافيمي عالف رفع الحظر عف النشاط السياسيإبعد ساعات مف 

وتحديث االقتصاد عف طريؽ  ،تنظيـ اعادة الحزب في منياجو عمى كدأاولوو ، و 
جؿ أؽ التنمية الريفية المتكاممة مف وتحقي ،كيد عمى التعميـ المجانيأوالت، جالتدر 

 .(1)جتماعية الكاممةوتحقيؽ العدالة اال ،والخدمات الصحية ،توفير الغذاء

 The Nigerian Peoples Party                 حزب الشعب النيجيري-ج 

والذي ضـ في عضويتو  ،08مر باسـ النادي عرؼ ىذا الحزب في بداية األ     
ستئناؼ شرعية اتحادية )ىدؼ الحزب الوطني االمعارضيف إلنشاء محكمة 

قميات في ئتالؼ مف األاف وجود أساس أالنيجيري(، وكانت فكرة النادي قائمة عمى 
لسيطرة التقميدية عمى الحياة السياسية مف جانب القبائؿ نيجيريا كفيؿ لمواجية ا

وااليبو، ونتيجة لحاجة النادي  ،واليوروبا ،ي قبائؿ اليوسا فوالنيأ ،الثالث الكبرى

                                                           

(1) Larry Diamond, Cleavage Conflict and Anxiety…, Op.Cit, p.190 ; 

William D. Graf, The Nigerian State Political Economy State Class 

and Political System in the Postcolonial Era, London,1988,p.80.          

2) William D. Graf, Op.Cit.p.82 ; Dudley Billy, Op.Cit.p.189.               ) 
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والذي كاف بزعامة وزيري ابراىيـ  ،311لمدعـ المالي فقد اندمج مع النادي  08
Waziri Ibrahim(0815-0881)(0)    . 

وذلؾ إلصرار وزيري ابراىيـ  ،الخالؼ في صفوؼ الحزبسرعاف ما حدث و     
النتخابات رئاسة  نفسو الوقت يوالمرشح ف ،حتفاظ بمنصب رئيس الحزبعمى اال

لى إفانقسـ الحزب  ،لى الحزبإي، فضال عف انضماـ نامدي ازيكوي االتحاد النيجير 
شعب ال وؿ مؤيد لوزيري ابراىيـ الذي قاـ بتشكيؿ حزب جديد عرؼ بحزبقسميف األ

وىو  ،وؿازيكوي الذي احتفظ باسـ الحزب األد نامدي أيالنيجيري العظيـ ، والثاني 
يجيري بزعامة ازيكوي حزب الشعب النيجيري، ولـ يختمؼ منياج حزب الشعب الن

 سيعمؿ عمى تحديث نيجيريا مف خالؿنو أعمف أذ إحزاب االخرى ، عف منياج األ
 ،وتحقيؽ الديمقراطية ،ير فرص العمؿ لمجميعوتوف ،والجيؿ ،والمرض ،محاربة الفقر

 .(1)وحقوقو ،نسافواحتراـ كرامة اإل ،والمساواة ،والحرية

 حزب الشعب النيجيري العظيم-د

The Great Nigerian Peoples Party                       

نتيجة انشقاؽ حزب الشعب  أبراىيـ الذي نشاكاف ىذا الحزب بزعامة وزيري         
سياسة بال ي أ (Politics without bitterness)النيجيري، رفع الحزب شعار

                                                           

في والية بورنو، اكمؿ دراستو في كادونا ، عمؿ  0815وزيري ابراىيـ: ولد في شباط عاـ  ((2
في الشركة االفريقية المتحدة في منطقة نير بينوى، اصبح عضوا في  0843 -842خالؿ المدة 

التنمية االقتصادية عاـ ، تولى منصب وزير الصحة االتحادية ثـ وزير 0848مجمس النواب عاـ 
حزب الشعب النيجيري، رشح في انتخابات الرئاسة لالتحاد عاـ  0867، انشا عاـ 0851
  . ينظر:0881اال انو فشؿ فييا، توفي في تموز عاـ  0868

Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit . p.160.                                         

2)William D. Graf, Op.Cit.p.83 ; Dudley Billy, Op.Cit.p.193.                  ) 
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وضماف مستويات  ،وبناء اقتصاد قوي ،تعزيز الوحدة الوطنية، واكد في منياجو مرارة
و أ ،و العمرأ ،بغض النظر عف الديف ،ئات الشعب النيجيريفضؿ لكافة فأمعيشة 
لى إعضائو وانضماميـ أشقاؽ بيف لى االنإف الحزب سرعاف ما تعرض أ إال القبيمة،

وعدـ قبولو  ،خرى نتيجة لزعامة وزيري ابراىيـ التي وصفت بالدكتاتوريةحزاب األاأل
 .(0)ي معارضة داخؿ الحزبأل

                   The Peoples Redemption Party حزب خالص الشعب-ه

طمؽ البعض عمى أكاف ىذا الحزب بزعامة امينو كانو مف االقميـ الشمالي،        
ربعة السابقة، حزاب األي حزب الذيف تبقوا بعد قياـ األأ ،سـ حزب البقايااىذا الحزب 

في صفوفو تمثؿ بالجناح المعتدؿ ذي التوجيات التوفيقية  اكبير  اً واجو الحزب انشقاق
( P. Ikuko) بزعامة امينو كانو ، و ص. ايكوكو

خر متشدد ذي آ، وجناح  
( Mikhail Aimod) توجيات راديكالية بزعامة ميخائيؿ ايمود

، وابو بكر ريمي  
Abo Baker Rimi  (0831-     ) (1) وبالعربي موسى ،  Balarabe 

                                                           

(1) Falola Toyin & Julius Ihonvbaire, The Rise and Fall of Nigeria's 

Second Republic 1979-1984, London,1985, pp.55-56.                         

جامعة احمد بممو في زاريا عاـ  في والية كانو، درس في 0831ابو بكر ريمي: ولد عاـ  ((2
، تولى عدد مف الوظائؼ او المناصب 0863-0861ثـ في جامعة لندف خالؿ المدة  0850

، وفي الوزارة االتحادية 0855-0854الميمة اذ عمؿ في الحكومة المحمية في كانو خالؿ المدة 
 0867-0866، اصبح عضوا في الجمعية الدستورية 0861-0855لممعمومات خالؿ المدة 

 ، اصبح حاكما لوالية كانو0867وىو احد االعضاء المؤسسيف لحزب خالص الشعب عاـ 
 . ينظر:0884-0883، ثـ اصبح وزير االتصاالت خالؿ المدة 0872-0868 المدةخالؿ 

Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit . p316.                                          
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Musa(0825-   )(0 ) ،عتراؼ رسمي اذ حاوؿ الجناح الراديكالي الحصوؿ عمى إ
 .(1)كحزب منفصؿ

كد أالذي  لى االخفاؽ في تنفيذ منياجوإدى ىذا االنشقاؽ في صفوؼ الحزب أ     
والموارد  ،ة لالقتصادوالممكية العامة لمقطاعات الرئيس ،عمى الديمقراطية الشعبية

ومشاركتيـ  ،حزابقرار حقيـ في األإوتوفير فرص عمؿ مناسبة لمعماؿ مع  ،الطبيعية
 .(2)دارة المشاريع العامةإفي 

 -::2:8دستور عام -3

 ،0864وؿ عاـ ف األوؿ مف تشريلى األإ 0868عداد دستور عاـ إيعود       
مشروع  عدادإمرسـو مف الحكومة العسكرية االتحادية بتشكيؿ لجنة  صدرعندما 

المجنة مف ذلؾ تمييدا لعرض مشروع  إلنياءقصاه سنة أالدستور، وتـ تحديد موعد 
رض، وضمت المجنة في الدستور عمى الجمعية الدستورية التي يتـ انتخابيا ليذا الغ

 مف اً وعدد ،واالقتصاد ،والسياسة ،عضوا مف الخبراء في القانوف يفعضويتيا خمس

                                                           

في والية كادونا، اكمؿ دراستو االولية والثانوية في  0825ولد في اب عاـ بالعربي موسى:  ((1
، وكمحاسب خالؿ 0851-0844كادونا وزاريا، عمؿ في نيجيريا ككاتب ومدرس خالؿ المدة 

، وجو 0870، اصبح حاكما لوالية كادونا لمدة سنة واحدة فقط عاـ 0861-0858المدة 
قمة لالنتخابات الرئاسية التي شيدتيا نيجيريا في نيساف عاـ االنتقادات الى المجنة الوطنية المست

                           .Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit . p.237 . ينظر :1116

(2)William D. Graf, Op.Cit.pp.92-93 ; Dudley Billy, Op.Cit.p.195.        

3) Falola Toyin & Julius Ihonvbaire ,Op .Cit .p.63.                              ) 
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، وكانت المجنة برئاسة (0)طباءعماؿ واألمف رجاؿ األ اً وعدد ،اساتذة الجامعات
 .Rotimi Williams  (0811-1114 )(1)روتيمي ويميامز 

لى إوؿ مشروع الدستور خالؿ اجتماعيـ األ عدادإعضاء لجنة أراء آانقسمت      
ذ إثناء صياغة الدستور، أئ العامة التي يجب االلتزاـ بيا اتجاىات حوؿ المباد ةثالث

شاركة كؿ الجماعات في نو ليس مف الضروري النص عمى مأوؿ رأى االتجاه األ
ء بالنص عمى المعاممة المتساوية نما االكتفاوا   ،ف ىذا غير عمميأساس أالحكـ عمى 

طرة قبيمة معينة عمى الحكـ، وعدـ سي ،و الواليات بالتساويأ ،لى الجماعاتإشارة إ
ب بضرورة النص لمنع الذ طإ ،وؿفقد كاف معارضا لالتجاه األ ،ما االتجاه الثانيأ

 ،وعمى المستوييف االتحادي ،و االقاليـأ ،فراد سواء في الوالياتسيطرة بعض األ
، مية العرقية مف الحياة النيجيريةقميا طالب االتجاه الثالث بإلغاء اإلواالقميمي، بينم

وصت المجنة باعتماد الطابع االتحادي أ ،واالتجاىات ،ولمتوفيؽ بيف ىذه اآلراء
بغض النظر عف االختالط  ،وتشجيع الوالء الوطني ،الوحدة الوطنية وتعزيز ،لمدولة

                                                           

(1) Daniel C .Back , Managing a Plural Society The Boomerang 

Effects of Nigerian Federalism, The Journal of Commonwealth and 

Comparative Politics, No.27, July,1989,p.11.                                                  

وس درس في كمية سمويف في غفي ال 0811د في كانوف االوؿ عاـ روتيمي ويميامز: ول( (1
، بعد عودتو الى نيجيريا عيف 0831بريطانيا، حصؿ عمى شيادة البكالوريوس في القانوف عاـ 

 وس وكذلؾ وزير حركة الشبابغثـ تولى منصب اوؿ رئيس لمجمس ال كمستشار لمممكة،
رئاسة نقابة المحاميف النيجيرية، اصبح رئيس لجنة  0857-0848النيجيري، تولى خالؿ المدة 
وس في غاالتحادية ، توفي في ال العسكريةمف قبؿ الحكومة  0868اعداد مشروع دستور عاـ 

              . ينظر: 1114اذار عاـ 

Toyin Falola& Ann Genova, Op.Cit . p366.                                           
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و أ ،السياسية داخؿ نيجيريا الستحقاقاتو الديني في اأ ،و الثقافيأ ،العرقي
 .(0)خارجيا

ولكؿ لجنة  ،فرعية لتسييؿ عمميا اً عداد مشروع الدستور لجانإشكمت لجنة    
 -ومف ىذه المجاف: ،وواجباتيا ،مياميا

 ىداؼ الوطنية:لجنة األ -0
د ايديولوجية عضاء ىذه المجنة خالؿ اجتماعاتيا بضرورة اعتماأقترح بعض ا    

عداد إف لجنة أال إوالتوزيع،  ،نتاجساس الممكية العامة لوسائؿ اإلأاشتراكية تقـو عمى 
صرار عمى اعتماد إكاف ىناؾ  ونأكدت أو  ،مشروع الدستور رفضت ىذا االقتراح

 .(1)االيديولوجية النيجيرية ىي المعتمدة ورأوا أفيديولوجية معينة أ

 -لجنة السمطة التنفيذية والتشريعية:  -1
حدثت مناقشات واسعة داخؿ ىذه المجنة حوؿ منح سمطات واسعة لرئيس الجميورية 

كتعييف  ،ما يتعمؽ بالتعييف في المواقع الميمة عمى المستوى االتحاديفيال سيما 
وقيادة القوات المسمحة، وكانت ىذه  ،وقيادات السمطة القضائية ،الوزراء االتحادييف

والتوجو الى النظاـ  ،المناقشات قد دارت في محاولة لمتخمي عف النظاـ البرلماني
واالندماج  ،جؿ تعزيز الوحدةأتفاؽ باألخذ بالنظاـ الرئاسي مف الرئاسي، وتـ اال

 ،وعرقية ،سس قبميةأى تقسيـ البالد عمى إلف النظاـ البرلماني يؤدي وأل ،الوطني
 جميعف الرئيس يعد محور جذب أوىي  ،ة ميمةألوحزبية، كما اكدت المجنة عمى مس

مشتركة في القوى ال جميع وتمتؼ حولو ،واالجتماعية في نيجيريا ،القوى السياسية
ف يكوف ألشعب النيجيري يجب ف جميع فئات اأت المجنة أر  ،البالد، فضال عف ذلؾ

                                                           

(1) Claude Phillips, Nigerias New Political Institution 1975-1979, The 

Journal .f Modern African Studies , Vol.18, No.1, London, 1980, p.8.  

(2)Keith Panter Brick, , Soldiers Oil the Poltical Transformation in 

Nigeria , Frank Cass and Company  Limited, 1978,p. 294.                      
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ف يكوف انتخاب رئيس أي ، اي في اختيار مف سيتولى السمطة التنفيذيةأر  الي
 .(0)الجميورية انتخابا مباشرا مما يحقؽ الوحدة الوطنية

 حزاب:لجنة األ -2
ولى األ :لتيفأحزاب ركزت عمى مسألجرت مناقشات عديدة داخؿ ىذه المجنة حوؿ ا

نظاـ التعددية  وأىؿ ىو نظاـ الحزب الواحد  ،لنيجيريا مناسبتحديد النظاـ الىو 
الى نصوص الدستور لضماف  ضافتياإتي يجب حكاـ الاأل تدكأوالثانية  ؟الحزبية
 ،سس جديدة لتجنب مساوئأو  ،حزاب السياسية في نيجيريا وفقا لمبادئنشأة األ

وضع الضمانات لنشأة  حزاب السياسية في المدة السابقة، فضال عفوسمبيات األ
 .(1)والعرقية ،قميميةاإلعف الصبغة  بتعادالوا ،سس وطنيةأحزاب السياسية عمى األ

ف أرات مؤيدي نظاـ الحزب الواحد ىو ف مبر أف ،ولىلة األأفيما يخص المس    
ال إف تنتيج نظاـ الحزب الواحد، أودينية يجب  ،وثقافية ،نيجيريا كدولة تعددية عرقية

يجاد الحموؿ إعددية الحزبية في نيجيريا لضماف لى نظاـ التإء اتجيت اآلراغمبية أف أ
حزاب بنظاـ التعدد الحزبي خذت لجنة األأقميات في البالد، ووفقا لذلؾ لمشاكؿ األ

 حزاب، فوضعت المجنةضع ضوابط دستورية لضماف وطنية األفي البالد مع و 
 -:اآلتيومنيا ،ي حزب أشروطا يجب توافرىا لقبوؿ تسجيؿ 

ف تكوف أساسية، و األىداؼ الوطنية ومنياجو عمى األ ،ىدافوأكيد الحزب في أت-0
 .وتوجيات قومية ،بعادذات أشعاراتو 

                                                           

1) Keith Panter Brick, Op. Cit. pp.294-295.                                                ) 

(2)Claude Phillips, Op. Cit. p. 5; Olusegun Obasanjo, Constitution for 

National Integration and Development, Printed by Odumosu, Lagos, 

Nigeria, 1989,p.104.                                                                                      
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 .( 0)ف ينتمي اعضاء المجنة التنفيذية ألي حزب مف ثمثي الواليات عمى االقؿأ-1

وىذه  ،حزاب السياسيةشروطا لضماف وجود عدد محدد مف األكما وضعت المجنة    
 -الشروط ىي:

وعناوينيـ لدى لجنة االنتخابات  ،يـئسماأف يقـو مسؤوؿ كؿ حزب بتسجيؿ أ-0
 االتحادية.

 جنبية.أي مصادر مالية أوعدـ القبوؿ ب،عالف كؿ حزب عف مصادر تمويمو إ-1

 ماـ جميع النيجيرييف.أحزاب مفتوحة ف تكوف عضوية األأ-2

 عسكرية.عدـ السماح ألي حزب بتشكيؿ قوات -3

 ي حزب عمنيا.أرئيس  نتخاباف يكوف أ-4

 تحادية.الف يكوف مقر الحزب الرئيس في العاصمة اأ-5

 و ديني.أ ،ي مدلوؿ عرقيأوال يدؿ عمى  ،ي حزب قومياأسـ أف يكوف أ-6

 .(1)حزاب سياسيةألى إات غير الحزبية القائمة بالتحوؿ عدـ السماح لمتنظيم-7

واالبتعاد عف  ،سس وطنيةألة الثانية حوؿ نشأة االحزاب عمى أما ما يخص المسأ   
شروط تكويف  تضمفف يتضمف الدستور نصوصا تأفقد قررت المجنة  ،العرقية

 ،ىميا فرض الحظر عمى الجماعات العرقية مف المساىمةأومف  ،حزاب السياسيةاأل
في و تمويؿ الحمالت االنتخابية ألي مرشح أحزاب السياسية و تمويؿ األأ

                                                           

(1) Claude Phillips, Op. Cit. pp.5-6; Lambert Uyi Edigin, Federal 

Character and National Stability in Nigeria 1979-2000, The Journal of 

Research in National Development, Vol.8,No.2, December,2010,p.10.  

(2) Dudly Billy ,Op. Cit. p. 180;Olusegun Obasanjo , Op. Cit. p.104.       
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 ،لى مطالب عرقيةإو رموز تشير أ ،عتراؼ بشعاراتاالنتخابات، فضال عف عدـ اال
عداد إخذت لجنة أ، وبذلؾ (0)و تيتـ بمساحة جغرافية معينة مف نيجيرياا ،و دينيةأ

حزاب سياسية فيما أوتمت الموافقة عمى خمسة  ،مشروع الدستور بنظاـ التعدد الحزبي
 .بعد 

 لجنة القضاء:-3

لة التعايش معا في دولة ال تمتـز أعضاء المسمموف في ىذه المجنة مساأل ثارأ    
قميـ الشمالي، غمبية السكاف في اإلأنيـ يمثموف مرا بغيضا ألأفعدوا ذلؾ  ،بديف معيف
ف أكما طالبوا  ،سالميةلجديد قانونا اتحاديا لمشريعة اإلف يتضمف الدستور اأفطالبوا 

حواؿ كفاء مف المسمميف في قانوف األأ عضاءً تحادية اتضـ المحكمة العميا اال
في القضايا التي  ف يكوف القضاة الذيف يترأسوف المحاكـأو  ،الشخصية لممسمميف
ف أف االعتراؼ بأوا أارضيف ر ف المعأال إسالمية ىـ مف المسمميف، تخص الشريعة اإل

 ،الجديدلى تأجيؿ النظر في مشروع الدستور إسالـ ديف الدولة الرسمي قد يؤدي اإل
نشاء إمر عمى نو تـ االتفاؽ في نياية األأال إلى الحكـ المدني، إوتأجيؿ عودة البالد 

ف عداد مشروع الدستور مإية لالستئناؼ، وبذلؾ انتيت لجنة محكمة الشريعة االتحاد
 .(1)0865يموؿ عاـ أالحكومة العسكرية االتحادية في  لىإميمتيا وقدمت تقريرىا 

عضاء الجمعية الدستورية في أوؿ انتخابات الختيار أجراء إشيدت نيجيريا      
عداد مشروع الدستور مف إي بعد حوالي عاـ مف انتياء لجنة أ ،0866حزيراف عاـ 

                                                           

(1) Oyediran Oyeleye, Op. Cit. p.270; Olusegun Obasanjo ,Op. Cit.p.105.  

(2) Laitin David, The Sharia Debate, and the Origins of Nigeria 

Second Republic, The Journal of Modern African Studies, Vol.13, No.2, 

London, 1982, p. 414; Dudley Billy, Op. Cit. p.164.                                
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مقعدا انتخابيا عمى  112ددىا ذ تـ توزيع مقاعد الجمعية الدستورية البالغ عإعمميا، 
 .( 0)عشرة والية مف واليات نيجيريا تسع

ات الستبعاد المرشحيف الذيف جراءتحادية بعض اإلالحكومة العسكرية االتخذت ا   
، كما وسوء استخداـ السمطة ،وجرائـ الفساد ،دانتيـ بالتيرب مف دفع الضرائبإتمت 

كما لـ يسمح لموظفي حكومات  ،لـ يتـ السماح لرجاؿ القوات المسمحة بالترشيح
ال في حالة تقديـ استقالتيـ مف إرشيح مة العسكرية االتحادية بالتو الحكو أ ،الواليات

ف الجمعية الدستورية قد أال إ ،جراءات، وعمى الرغـ مف تمؾ اإل(1)وظائفيـ الرسمية
ضمت في عضويتيا بعض الشخصيات السياسية التي تولت الحكـ خالؿ المدة 

والدكتور ، (Akinfosile )والشيؼ اكنفوسيؿ ،يـ الشيخ شاجاريومن ،السابقة
ة أفقد ضمت الجمعية في عضويتيا امر  ،، فضال عف ذلؾKingsley ) ) كنجسمي 

( (Akenrudiواحدة وىي اكينرودى
(2). 

ف عضوا الى يعسكرية االتحادية مرسوما لضـ عشر صدر رئيس الحكومة الأ      
 ،الجمعية الدستورية لتمثيؿ بعض القوى التي لـ يتـ انتخابيا كممثميف عف العماؿ

صدر مرسومًا بتعييف اودو أوالتعميـ، كما  ،والصحافة ،والصناعة ،ورجاؿ التجارة
 .(3)رئيسا لمجمعية الدستورية  ( Udoudom ) اودوما

وؿ عاـ الفتتاحية في السادس مف تشريف األعقدت الجمعية الدستورية جمستيا ا      
عداد المشروع، إمشروع الدستور الذي قدمتو لجنة  جرت خالليا مناقشة ،0866

                                                           

1) Abu Baker Siddigue Mohammed, Op.Cit.pp.12-13.                          ) 

(2) Ibid,p.13; Laitin David,Op. Cit.p.165.                                                    

 (3)Lodipo Adamclekan ,Feralism in Nigeria Toward Federal 

Democracy, The Journal of Federalism,No.21,Fall,1991,p.55; 

ABUBAker Siddigue Mohammed, Op.Cit.p.14.                                      

(4)Claude Phillips, Op. Cit. p.6.                                                                  
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وؿ حوؿ المسائؿ المتعمقة بالسمطة جتماعات الجمعية كاف االىتماـ األوخالؿ ا
انتيت  ،جتماعات عدةا، وبعد (0)وعالقتيا بالواليات ،وصالحياتيا ،تحاديةاال

بتأييد ما ورد في مسودة الدستور مف  0867مناقشات الجمعية في كانوف الثاني عاـ 
جؿ انتخاب أريا دائرة انتخابية واحدة مف يجيف تكوف نأو  ،منح الرئيس سمطات تنفيذية

تتـ االنتخابات بيف  ،غمبيةعدـ فوز مرشح لعدـ حصولو عمى األ وفي حالة ،الرئيس
، وفي منتصؼ شباط عاـ صواتعمى األأاثنيف مف المرشحيف الحاصميف عمى 

خر تمت الموافقة خاللو عمى المقترحات التي آة اجتماعا عقدت الجمعي ،0867
ووضع ضوابط لألحزاب  ،مسودة الدستور فيما يتعمؽ بالنظاـ الرئاسيوردت في 
ف تعكس القوات المسمحة الصفة أو  ،عشرة والية بقاء عمى نظاـ التسعواإل ،السياسية

 ،ف يكوف شعار جميورية نيجيريا ىو الوحدةأحادية لمبالد، كما تمت الموافقة تاال
لى إوقدمتو  ،رية مشروع الدستورقرت الجمعية الدستو أوالتقدـ، وبذلؾ  ،يمافواأل

وؿ ف يبدأ العمؿ بو في األأعمى 0867التحادية في حزيراف عاـ الحكومة العسكرية ا
وقياـ الحكـ المدني في  ،تمييدا إلجراء االنتخابات 0868وؿ عاـ مف تشريف األ

 . (1)البالد

 ،حددت صالحيات السمطات الثالث التشريعية ،0868ووفقا لدستور عاـ      
 -:يأتيومستوى الواليات، وكما  ،وعمى المستوى االتحادي ،والقضائية ،والتنفيذية

 

                                                           

(1) Orlando E. Pacheco, General Olusegun Obasanjo President 1976-

1979, Atay in formation network (Internet) on the link: www. 

Mongabay.com. Claude Phillips, Op. Cit. p.7.                                       

(2) Claude Phillips, Op. Cit. p.5-6 ; Ebere Osieke, The Federal Republic 

of Nigeria, Atay in formation network (Internet) on the link: 

www.thomasfleiner.ch.                                                                             
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 السمطة التشريعية : -0
تحادي بيد الجمعية الوطنية الوضع الدستور السمطة التشريعية عمى المستوى ا   

عضوا باالنتخاب  84 مجمس الشيوخ الذي يتألؼ مف :التي تتألؼ مف مجمسيف ىما
 ة،عشر  خ في كؿ والية مف الواليات التسعيكوف ىناؾ خمسة شيو ف أالمباشر عمى 

ما مجمس أعواـ، أكما حددت مدة المجمس بأربعة  ،وشيخ يمثؿ العاصمة االتحادية
ونائبو مف بيف  ،نتخاب رئيس المجمسافيتـ  ،عضوا 338النواب الذي يتألؼ مف 

لمجمسي  يففقد حدد الدستور شروطا لممرشح ،، فضال عف ذلؾ(0)اعضاء المجمس
قؿ عاما عمى األ يفف يكوف عمره ثالثأو  ،ة النيجيريةمنيا المواطن ،الجمعية الوطنية

قؿ لمجمس النواب ، فضال ف عاما عمى األيوعشر  وواحداً  ،بالنسبة لمجمس الشيوخ
، كما منع الدستور الجمع بيف عضوية والمالية ،والجنائية ،عف السالمة العقمية

ور مدة انعقاد الجمعية ، كما حدد الدستي ىيأة تنفيذيةأو عضوية أ ،الجمعية الوطنية
عواـ مف أومدة والية الجمعية بأربعة  ،يوما في العاـ 070ف ال تقؿ عف أالوطنية ب
وؿ جمسة لمجمسييا، كما وضح الدستور صالحيات لمجمعية الوطنية بتشريع أتاريخ 

جراء ا  و  ،و نائبوأ ،ميوريةوتنحية رئيس الج ،والنظاـ ،القوانيف لتحقيؽ السالـ
ف يتصؿ باألمور التشريعية ليا، ومف حؽ أي شأمر بذلؾ في و األأ ،التحقيقات

مجمس الجمعية فرض غرامة عمى مف يمتنع الحضور لإلدالء بما لديو مف معمومات 
 .(1)تتصؿ بموضوع التحقيؽ

السمطة التشريعية  0868فقد وضع دستور عاـ  ،ما عمى مستوى الوالياتأ       
في الوالية بيد مجمس الجمعية الذي يتكوف باالنتخاب المباشر ألعضائو ، وعمى ىذا 

                                                           

(1) E. Michael Joye & Kingsley Igweike, Introduction to the 1979 

Nigerian Constitution, London 1982, p. 143; Olusegun Obasanjo, Op. 

Cit.p.133.                                                                                                 

(2)Falola Toyin & Julius Ihonvbaire ,Op .Cit ,p.33;Ladiop 

Adamclekan,Op. Cit, p. 59; Daniel C .Back, Op. Cit .p. 26.                         
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المجمس مراعاة سيادة التشريع االتحادي، واشترط في المرشح لعضو مجمس الجمعية 
مدة يضا حددت أممرشح لعضوية الجمعية الوطنية، و في الوالية شروطا مماثمة ل

، نجد (0)يوما في العاـ 070ف ال تقؿ مدة انعقادىا عف أعواـ عمى أواليتيا بأربعة 
الى حد كبير في السمطة التشريعية سواء عمى المستوى  اً مف ذلؾ اف ىناؾ تشابي

 و عمى مستوى الواليات.أ ،االتحادي

 السمطة التنفيذية:-1

والقائد العاـ  ،كانت السمطة التنفيذية عمى المستوى االتحادي برئاسة رئيس الدولة    
كما حدد الشروط  ،، ونص الدستور عمى ضرورة وجود نائب لمرئيسلمقوات المسمحة

 ،ف يكوف مواطنا نيجيريا بالميالدأو نائبو بأ ،التي يجب توافرىا في المرشح لمرئيس
ويتـ ذلؾ مف خالؿ االنتخاب المباشر،  ،عاما يفالثف ال يقؿ عمره عف خمسة وثأو 

ف يصادؽ مجمس الشيوخ عمى تمؾ أوتعيينيـ عمى  ،كما يقـو الرئيس باختيار الوزراء
ا تعد ف يوميمجمس الشيوخ خالؿ مدة واحد وعشر  التعيينات ، وفي حالة عدـ مصادقة

ف يقـو بتعييف اكاف عميو  ،جؿ تحقيؽ الوحدة الوطنيةأتمؾ التعيينات صحيحة، ومف 
و أ ،وال يحؽ لمرئيس ،ةعشر  ؿ مف كؿ والية مف الواليات التسعقوزير واحد عمى األ

و النواب، كما حدد الدستور مدة أ ،بمجمس الشيوخ ف يكونوا اعضاءً أ ،ي مف وزرائوأ
داء اليميف الدستوري، وتـ منح رئيس أعواـ تبدأ مف أونائبو بأربعة  ،والية الرئيس

داء أو نائبو بسبب العجز عف أ ،و بقاء الرئيسأ ،صالحية عزؿمجمس الشيوخ 

                                                           

(1) Dudley Billy, Op. Cit. p.152; Sama'ila Abdullahi  Mohammed, The 

Practical Application of Indigene-Ship and Place of Origin Derogates 

from A common Nigeria an Citizen Ship and Violates Fundamental 

Rights1, Atay in formation network (Internet) on the 

link:www.gamji.com.                                                                               
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واالعتماد عمى تقرير المجنة في  ،ذ يقـو بتعييف اعضاء المجنة الطبيةإ ،ميامو
 .(0)و عزلوأ ،االستمرار بعممو

منيا التصديؽ  ،رئيس الجميورية صالحيات واسعة 0868 عاـ منح دستورو      
ف يوما، وفي و ية الوطنية خالؿ مدة اقصاىا ثالثعمى القوانيف التي تصدرىا الجمع

صداره يتطمب إف إف ،حالة اعتراض رئيس الجميورية عمى القانوف خالؿ تمؾ المدة
وازنة غمبية الثمثيف لمجمسي الجمعية الوطنية ، فضال عف تقديـ مشروع المأموافقة 

لة الطوارئ في عالف حاا  و  ،لى الجمعية الوطنية إلقرارىاإالسنوية لالتحاد النيجيري 
 ،عالف في الجريدة الرسمية لمدولةإصدار إو في جزء منيا بعد أ ،جميع نيجيريا

والموافقة عمى  ،والنواب لالجتماع ،لى رئيسي مجمس الشيوخإرساؿ نسخة منيا ا  و 
ف تكوف الموافقة بأغمبية الثمثيف لكؿ مجمس أو رفضو عمى أ ،عالف حالة الطوارئإ

عالف الطوارئ بقرار ينشره الرئيس في إمف مجمسي الجمعية الوطنية، وتنتيي حالة 
عالف، كما منح رئيس الجميورية شير مف اإلأدة الرسمية لمدولة بعد مرور ستة الجري

و تأجيؿ ، أةوتخفيؼ العقوب ،القوات المسمحة فرؽوقادة  ،صالحية تعييف وزير الدفاع
ف السمطة التنفيذية عمى المستوى االتحادي قد تركزت بيد أتنفيذىا، نجد مف ذلؾ 

 .( 1)رئيس الجميورية مف خالؿ الصالحيات التي منحيا الدستور لو

لوالية محؿ رئيس فقد حؿ حاكـ ا ،ما السمطة التنفيذية عمى مستوى الوالياتأ     
وعدد  ،مباشرة في الوالية ، كما كاف لو نائبجراء انتخابات عامة إالدولة مف خالؿ 

ويجوز  ،عواـأيضا مدة والية الحاكـ بأربعة أوحددت  ،مف الوزراء يعينيـ الحاكـ
كانت السمطة التنفيذية في الوالية  0868انتخابو مرة واحدة فقط، ووفقا لدستور عاـ 

                                                           

(1)Keith Panter Brick, Op. Cit. pp.313-314; Amaju Paphael Aondofa, 

Right of Expression Under the Nigerian Constitution Issues and 

Challenges, University of Ilorin, Nigeria, May,2011,p.14.                     

(2)Ibid, pp.315-316; Ebere Osieke ,Op. Cit.                                               
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و أ ،و نائبوأ ،اليةوال يجوز لحاكـ الو  ،و مف خالؿ نائبوأ ،بيد حاكميا يمارسيا بنفسو
 .(0)في مجمس الجمعية في تمؾ الوالية نفسو الوقت في وزرائو اعضاءً 

 السمطة القضائية:-2

ف المحكمة أي أ ،خذ بالنظاـ القضائي الموحدلى األإ 0868اتجو دستور عاـ       
والمحاكـ العميا في الواليات ليا سمطة بحث المسائؿ التي تعرض  ،العميا في االتحاد

و قانوف يصدر مف جمعية أ ،عمييا وفقا لمقوانيف التي تصرىا الجمعية الوطنية
فئات  جميعلى تحقيؽ التوازف لإو النظاـ القضائي وفقا لمدستور الوالية،  كما اتج
بيف كال  والتشريعية مف ،يةوتحقيؽ التوازف بيف السمطة التنفيذ ،الشعب النيجيري

تكونت  ،0868، ووفقا لدستور عاـ ( 1)خرىأوالمواطف النيجيري مف جية  ،السمطتيف
 :تيةاآل وىي ،السمطة القضائية عمى المستوى االتحادي مف عدد مف المحاكـ

 عشروعدد ال يقؿ عف خمسة  ،المحكمة العميا: وتتألؼ مف رئيس قضاة نيجيريا-0
وتعمؿ وفقا لمقوانيف التي تصدرىا الجمعية الوطنية، وليا صالحية  ًا،اتحادي اً قاضي
و بيف الواليات أ ،واحدى الواليات ،بيف االتحاد أي نزاع ينشأوالحكـ في  ،النظر
وكذلؾ النظر في المسائؿ التي تصدرىا الجمعية الوطنية ال سيما المسائؿ  ،نفسيا

 .(2)الجنائية

وعدد مف القضاة ال يقؿ عف  ،وتتألؼ مف رئيسستئناؼ االتحادية: محكمة اال -1
وليا صالحية  ،وتعمؿ وفقا لمقوانيف التي تصدرىا الجمعية الوطنية ،تسعة قضاة

وذلؾ في حاالت ،حكاـ المحاكـ العميا في الواليات اوالحكـ في االستئناؼ في  ،النظر
ء في المرافعات ستئناؼ بأسئمة تتعمؽ بتفسير القوانيف سوامعينة منيا عندما يتعمؽ اال

                                                           

(1)Dudley Billy, Op. Cit. pp.156-157. Olusegun Obasanjo, Op. Cit.p.137. 

2) Ibid, pp.156-159.                                                                                      ) 

(3) Laitin David ,Op . Cit .p. 157;  Olusegun Obasanjo, Op. Cit.p.140.       
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حكاـ تتعمؽ بمدى صحة انتخاب الشخصيات أوالنظر في  ،و الجنائيةأ ،المدنية
حكاـ في مرافعات أصدار إفضال عف  ،و اعضاء المجالس التشريعيةأ ،الرسمية

خرى، كما أعداـ الذي اقرتو محكمة يدت حكـ اإلأجنائية تكوف المحكمة العميا قد 
ي مكاف في نيجيريا أستئناؼ االتحادية تنفذ في حكاـ محكمة االأف أنص الدستور 

 ،االشخاص جميعوعمى  ،مف خالؿ المحكمة العميا في ذلؾ الجزء مف البالد
محكمة العميا ذات االختصاص حكاـ صادرة مف الوالسمطات كما لو كانت تمؾ األ

 .(0)نفسو المكاف في

كبر الذي يتـ أللالستئناؼ: وتتكوف مف المفتي ا تحاديةالمحكمة الشرعية اال-2
ال يقؿ  ،فتاءعضاء اإلألى جانبو عدد مف ا  ونائبو، و  ،تعيينو مف قبؿ رئيس الجميورية

وتعمؿ في ظؿ القوانيف التي تصدرىا الجمعية الوطنية، ومف  ،عددىـ عف ثالثة
 ،حواؿ الشخصية كالزواجألحكاـ قانوف اأختصاصات ىذه المحكمة النظر في ا

حكاـ ىذه أاؼ المرافعة مف المسمميف، وتنفذ طر أوكذلؾ عندما يكوف جميع  ،والوصية
 .(1)جزاء نيجيريا االتحاديةأي جزء مف أالمحكمة في 

ومحكمة  ،فتتمثؿ بالمحكمة العميا ،ما السمطة القضائية عمى مستوى الوالياتأ     
ىا في الوالية في ظؿ ؤ خرى يتـ انشاأي محاكـ أو ، أستئناؼ الشرعية االتحاديةاال

بتعييف  ( 2)عمى توجيو لجنة الخدمات القضائية ءً ويقـو حاكـ الوالية بناىذا الدستور، 
                                                           

(1) Laitin David ,Op . Cit .p. 157;  Olusegun Obasanjo, Op. Cit.p.140.   

(2) Dudley Billy, Op. Cit. pp.160; Ibid.144.                                            

مف  تتألؼعمى تشكيؿ ىذه المجنة التي  0868: نص دستور عاـ  لجنة الخدمات القضائية ((9
العاـ  رئيسا ليا ورئيس قضاة نيجيريا ورئيس محكمة االستئناؼ االتحادية  والمفتي العاـ والنائب

عضاء اخروف، وحددت ألمحكومة االتحادية ورئيس المجنة القضائية بمجمسي الشيوخ والنواب و 
ميمتيا بتقديـ المشورة الى رئيس الجميورية في اختيار المرشحيف لتولي المناصب القضائية 

 ==كقضاة المحكمة العميا ورئيس محكمة االستئناؼ االتحادية والمفتي العاـ ، فضال عف تقديميا
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عضاء أغمبية أبر لموالية بعد المصادقة مف قبؿ والمفتي االك ،رئيس قضاة الوالية
عمى توصية لجنة الخدمات القضائية لموالية  الجمعية، كما يقـو الحاكـ وبناءً مجمس 

ستئناؼ في الوالية، وقضاة المحكمة الشرعية لال ،ييف قضاة المحكمة العميابتع
يضا مف عدد مف المحاكـ منيا المحكمة أوف السمطة القضائية في الواليات وتتك
وتعمؿ في ظؿ قانوف يصدره  ،خر مف القضاةأ اً وعدد ،عميا التي تضـ رئيس القضاةال

والتي تضـ القاضي  ،لشرعية لالستئناؼالمجمس التشريعي لموالية ، وكذلؾ المحكمة ا
وتستمد سمطتيا وفقا لمقانوف الذي يصدره المجمس ، خر مف القضاةآ اً وعدد، كبراأل

 .(0)التشريعي لموالية

  لمبالد وتحديد صالحيات السمطات الثالث ،0868صدار دستور عاـ إوبعد        
لى الحكـ المدني إنيجيريا لالنتقاؿ  أماـ القضائية( ، لـ يبؽو التنفيذية، و ) التشريعية، 

ومستوى  ،وعمى المستوى االتحادي ،جراء االنتخاباتإوىي  ،سوى خطوة واحدة
 الواليات.

 :واستالم الحكم المدني السمطة :2:8انتخابات عام -4

عندما ، 0867واخر عاـ ألى إ 0868مية االعداد النتخابات عاـ تعود عم     
والذي  ،تحادية قرارا برفع الحظر عف النشاط السياسيصدرت الحكومة العسكرية االأ
، ولتسييؿ حزاب فقطأوتـ االعتراؼ بخمسة  ،لى ظيور احزاب سياسية عدةإى دأ

دارة إدت دورا كبيرا في أمجنة االنتخابية االتحادية التي نتخابات تـ تشكيؿ العممية اال

                                                                                                                                                                      

التوصيات لرئيس الجميورية لمتعييف في وظائؼ نائب رئيس محكمة االستئناؼ االتحادية ==
ومفتي محكمة الشريعة االتحادية لالستئناؼ، وكذلؾ تقديـ المشورة لحاكـ الوالية في التعييف في 

              .وظيفة رئيس قضاة الوالية فضال عف الرقابة عمى الوظائؼ االدارية. ينظر:

 Toyin Falola& Ann Genova, Op. Cit . p.183.                                           

1) Dudley Billy, Op. Cit. pp.160; Olusegun Obasanjo, Op. Cit.p.145.      ) 



  

 

 
191 

وتحديد الدوائر  ،والمرشحيف ،ناخبيفيا مف حيث اعداد قوائـ الاالنتخابات في نيجير 
عالف ا  و  ،شراؼ عمى عممية التصويتواإل ،وتحديد مواعيد االنتخابات ،االنتخابية
 .(0)النتائج

جراء االنتخابات إمواعيد  0868االنتخابية في نيساف عاـ  عمنت المجنةأ      
ستة  ال تتجاوز لمدة ىاجراءإلى المدنييف، فتقرر إمييدا لنقؿ السمطة مف العسكرييف ت
 ،موعدا النتخابات مجمس الشيوخ 0868ذ حدد يوـ السابع مف تموز عاـ إسابيع، أ

ف مف تموز يبات مجمس النواب، والحادي والعشر والرابع عشر مف تموز النتخا
مف تموز انتخابات حكاـ  يف، وفي الثامف والعشر ة لموالياتانتخابات مجالس الجمعي

ت رئاسة االتحاد، فضال عف ب موعدا النتخاباآالحادي عشر مف  فيو  ،الواليات
 .(1)وائؿ حزيراف موعدا لتقديـ طمبات الترشيحأتحديد 

لى المجنة إتقديميـ  صعوبة كبيرة في ومرشحييا حزاب السياسيةواجيت األ  
ذ كاف ىناؾ إ ،والمقاعد المتنافس عمييا ،وذلؾ لكثرة المناصب االنتخابية االتحادية

 ونوابيـ في تسع ،ونائبو مناصب حكاـ الواليات ،جانب منصب رئيس االتحاد لىإ
، مقاعد مجالس الجمعية في الوالياتو  ،والنواب ،ومقاعد مجمس الشيوخ ،عشرة والية

والمقاعد،  ،حزاب السياسية مف التقدـ بمرشحيف لجميع المناصبلذلؾ لـ تتمكف األ
ذ إ ،ونائبو فقد اختار كؿ حزب مرشحو ،ما بالنسبة لمرشحي منصب رئاسة االتحادأ

تـ اختيار اوبافيمي اولوو كمرشح عف حزب الوحدة النيجيري، ونامدي ازيكوي عف 

                                                           

1) Abu Baker Siddigue Mohammed, Op. Cit .p. 14.                                 ) 

(2) Ibid,p.7-8; The Library of Congress Country Studies, Nigeria the 

Second Republic 1979-1983,2001 Atay in formation network (Internet) 

on the link: workmal.com.                                                                     
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حزب الشعب النيجيري، والشيخ شاجاري عف الحزب الوطني النيجيري، وامينو كانو 
 .(0)عف حزب خالص الشعب، ووزيري ابراىيـ عف حزب الشعب النيجيري العظيـ

ومف  ،عداد قوائـ الناخبيفإلى إة االنتخابية االتحادية بعد ذلؾ اتجيت المجن      
ومقبوؿ  ،المشاكؿ التي واجيتيا المجنة بيذا الخصوص ىو عدـ وجود تعداد دقيؽ

ثناء أكما حدث  ،وجدؿ سياسي ،لمسكاف لما يحيط بعممية التعداد السكاني مف مشاكؿ
 ،قامة الدائـالمجنة في عمميا عمى محؿ اإل تمدت، لذلؾ اع0852-0851 تعداد عاـ

 عدد المصوتيفخطاء اثناء االنتخابات تمثمت بانخفاض ألى حدوث إدى أف ذلؾ أال إ
، وعمى الرغـ مف 0848قياسا مع انتخابات عاـ  0868في انتخابات عاـ 

ف الحمالت أال إ ،والمشاكؿ التي واجيتيا المجنة االنتخابية االتحادية ،الصعوبات
صدار الحكومة العسكرية إوسيادة النظاـ ال سيما بعد  ،االنتخابية قد تميزت باليدوء

، فضال والتجمعات العامة ،االتحادية ما عرؼ بمرسـو النظاـ العاـ لتنظيـ المقاءات
ي شخص يسبب أنو ال يتياوف مع أحذير رئيس الجميورية اوباسانجو بعف ت

باالنتخابات  دأت عممية االنتخابات ابتداءً لؾ بوالنظاـ العاـ، وبذ ،اضطرابا لألمف
وحسب المواعيد التي  ،ومستوى الواليات ،وعمى المستوى االتحادي ،التشريعية

 . (1)حددتيا المجنة االنتخابية االتحادية

 -االنتخابات التشريعية:-0

ي أ ،جريت ىذه االنتخابات لتشكيؿ المؤسسات التشريعية عمى مستوى االتحادأ   
مستوى الواليات مجالس الجمعية، و  ،والنواب ،الوطنية بمجمسييا الشيوخالجمعية 

جرت انتخابات مجمس الشيوخ في السابع مف تموز عاـ  ،وعمى المستوى االتحادي
                                                           

(1)Jean Herskovits, Democracy in Nigeria, The Journal Foreign Affairs, 

    Vol.58, No,2, 1980, p.321.                                                                        

(2) Henry Bienen, Political Conflict and Economic Change in Nigeria, 

London,1985, p.153-159.                                                                          
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ساس المساواة بيف أوالتي جرت عمى  ،ف عضوايالختيار خمسة وتسع 0868
ضح نتائج ( يو 8) ، والجدوؿ رقـ( 0)اعضاء عف كؿ والية ةي بواقع خمسأ ،الواليات

 انتخابات مجمس الشيوخ .

 ( 3)( نتائج انتخابات مجمس الشيوخ:جدول )                     

 عدد المقاعد اسم الحزب
 25 الحزب الوطني النيجيري

 17 حزب الوحدة النيجيري

 05 حزب الشعب النيجيري

 7 حزب الشعب النيجيري العظيـ

 6 حزب خالص الشعب
 84 المجموع

 

جريت في الرابع عشر مف تموز مف العاـ أما انتخابات مجمس النواب التي أ        
 013ف يكوف ىناؾ نائب عف كؿ أترض فكاف مف المف ،عضوا 338نفسو الختيار 

بسبب  ةعشر  ةكف ثابتة في جميع الواليات التسعف ىذه النسبة لـ تأال إ ،لؼ نسمةأ
وىي  ،ال في ست والياتإتتحقؽ ىذه النسبة  كؿ والية، ولـدارية المختمفة لالحدود اإل

د كاف فق ،ما بقية الوالياتأوكادونا،  ،وجونجوال ،وتقاطع النير ،واويوا ،واوندا ،انامبرا
 011و ،لؼ نسمةأ 008ففي والية النيجر  ،لؼ نسمةأ 013قؿ مف أفي بعضيا 

                                                           

1) Toyin Falola & Julius Ihonvbaire, Op. Cit. p.66.                                    ) 

(2) Antony Kirk greene & Douglas Rimmer, Nigeria Since 1970, New 

York African Publishing Company, 1981, p.43.                                   
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لؼ أ 012و، وباونشي وكوارا ،في والية ايموو 011و ،وسغلؼ نسمة في والية الأ
ض الواليات قد زاد وسوكوتو، في حيف نجد في بع ،وبيندؿ ،نسمة في واليات االنيار

وفي والية  ،لؼ نسمةأ 014ففي والية بورنو وصؿ الى  ،لؼ نسمةأ 013العدد عف 
وفي والية بنوى  ،لؼ نسمةأ 016لى إوفي والية اليضبة  ،لؼ نسمةا 015كانو 
فقد حصمت  ،ثر ذلؾإلؼ نسمة، وعمى أ 018وفي والية اوجوف  ،لؼ نسمةأ 017

قؿ مف اوبعضيا  اً كثر مما كاف مقرر أاليات في مجمس النواب عمى مقاعد بعض الو 
 ( يوضح نتائج انتخابات مجمس النواب.01والجدوؿ رقـ ) ،( 0)ذلؾ

  (3)( نتائج انتخابات مجمس النواب21جدول )                        

 عدد المقاعد اسم الحزب
 056 الحزب الوطني النيجيري

 000 حزب الوحدة النيجيري

 68 حزب الشعب النيجيري

 32 حزب الشعب النيجيري العظيـ

 38 حزب خالص الشعب
 388 المجموع

فقد اجريت في الحادي  ،لتشريعية عمى مستوى الوالياتا ما االنتخاباتأ      
ر مجمس لتشكيؿ تسعة عشعضوا  0236الختيار  0868ف مف تموز عاـ يوالعشر 

لى عدد مف الدوائر إساس تقسيـ الوالية أعمى  ةعشر  جمعية حسب الواليات التسع
ويمثؿ كؿ دائرة نائب واحد، ونظرا لتفاوت  ،االنتخابية متقاربة مع عدد السكاف

                                                           

1) Dudley Billy, Op. Cit. p. 336; Jean Herskovits, Op. Cit. pp.31-32.       ) 

(2)Brian Smith , Federal State Relations in Nigeria , The Journal 

African Affairs, Vol. 80, No. 320,July 1981, p.375.                                
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الجمعية في كؿ والية ما فقد تفاوت عدد اعضاء مجالس  ،الواليات في عدد سكانيا
كثرىا أعضوا في  027لى إوىي والية النيجر  ،قميا سكاناأي ف عضوا فيبيف ثالث

( يوضح نتائج انتخابات مجالس  00، والجدوؿ رقـ ) (0)سكانا في والية كانو
 الجمعية في الواليات.

 (3)( نتائج انتخابات مجالس الجمعية في الواليات 22جدول ) 
 عدد المقاعد اسم الحزب

 376 الحزب الوطني النيجيري

 222 الوحدة النيجيريحزب 

 115 حزب الشعب النيجيري

 033 حزب الشعب النيجيري العظيـ

 046 حزب خالص الشعب
 0236 المجموع

 

 -االنتخابات التنفيذية:-1

 ونائبو، ،ورئيس االتحاد ،ونوابيـ ،جريت ىذه االنتخابات الختيار حكاـ الوالياتأ   
والتي  ،0868ف مف تموز عاـ يحكاـ الواليات في الثامف والعشر  جراء انتخاباتإوتـ 

الذي حصمت عميو  التأييدجرت عمى نمط االنتخابات السابقة  سواء عمى مدى 

                                                           

1) Henry Bienen, Op. Cit. p. 155.                                                               ) 

(2)Ibid ,p p . 155-156.                                                                                 



  

 

 
195 

، (0)و عدد الواليات التي فاز بيا الحزب في منصب حاكـ الواليةأ ،حزاب السياسيةاأل
 .( يبيف نتائج انتخابات حكاـ الواليات 01والجدوؿ رقـ ) 

 ( 3)( نتائج انتخابات حكام الواليات23جدول)                     

 اسم المرشح الفائز اسم الحزب اسم الوالية
 الحاج تاتارى عمي الحزب الوطني النيجيري باوتشى

 ابراكو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بينوى
 د. كميمنت ايسونح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تقاطع النير

 الحاج ادـ اتا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كوارا

 الحاج اواؿ ابراىيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النيجر

 ميمفورد اوكيمو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االنيار

 الحاج محمد كانجيوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سوكوتو

 جيـ نو بودو حزب الشعب النيجيري انامبرا

 صامويؿ مباكويى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايمو

 سميماف الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اليضبة

 امبروز االى حزب الوحدة النيجيري بيندؿ

                                                           

1)Henry Bienen, Op. Cit. p. 156.                                                                ) 

(2) Richard A. Joseph, Democracy and Prebendal Politics in Nigeria 

The Rise and Fall of the Second Republic, Cambridge, 1987, p.121.      
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 الحاج لطيؼ جاكاندي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجوس

 بيسي اونابانجو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اوجوف

 ميخائيؿ اجاسيس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اوندو

 بوال ايجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اويو
 الحاج محمد جونى حزب الشعب النيجيري العظيـ بورنو

 الحاج أ. باردى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جونجوال
 الحاج بالعربي موسى حزب خالص الشعب كادونا

 الحاج ابو بكر ريمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كانو

 

( 0)0868ب عاـ آجريت في الحادي عشر مف أفقد  ،ما انتخابات رئاسة االتحادأ    

فقد اشتد التنافس  ،غمبية في االنتخابات السابقةي حزب عمى األأونظرا لعدـ حصوؿ 
ونائبو، وىنا حاوؿ  ،حزاب السياسية لمفوز في انتخابات رئاسة االتحادبيف األ

وكانو  ،قامة تحالؼ تقدمي مع ازيكويإاولوو زعيـ حزب الوحدة النيجيري اوبافيمي 
ف ىذه المحاولة فشمت أال إالوطني النيجيري الشيخ شاجاري،  لمواجية مرشح الحزب

و لمثؿ ىكذا تحالؼ، وبعد انتياء االنتخابات لرئاسة االتحاد وكان ،لرفض ازيكوي
، ( 1)حقؽ مرشح الحزب الوطني النيجيري الشيخ شاجاري الفوز في ىذه االنتخابات

 ( يوضح نتائج انتخابات رئاسة االتحاد.02والجدوؿ رقـ)

                                                           

(1)  Toyin  Falola & Julius Ihonvbaira, Op. Cit. pp. 66-70; The Library of 

 Congress Country Studies .Op. Cit.                                                               

(2)Ibid, pp. 66-70; Ibid.                                                                                
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 (2)( نتائج انتخابات رئاسة االتحاد24جدول  )

 نسبة االصوات اسم المرشح

 شاجاري)الحزب الوطني النيجيري(الشيخ 

 اوبافيمي اولوو) حزب الوحدة النيجيري(

 نامدي ازيكوي) حزب الشعب النيجيري(

 امينو كانو) حزب خالص الشعب(

 وزيري ابراىيـ) حزب الشعب النيجيري العظيـ(

22, 71 

18,11 

05,61 

21, 01 

11 , 01 

 011,11 مجموع االصوات

 

فعاؿ سمبية مف أجاري ردود االنتخابية االتحادية فوز الشيخ شاثار اعالف المجنة أ    
ونفاؽ بينما عد امينو  ،ف ىذا الفوز تحايؿأذ وصؼ ازيكوي إ ،خرىاألحزاب قبؿ األ
ما أوالحكومة العسكرية،  ،شاجاري ىو الطفؿ المدلؿ لمجنة االنتخابية االتحاديةأكانو 

و فشؿ في أنال إبطالف فوز شاجاري لقضاء مطالبا بلى اإ أفقد لج ،اوبافيمي اولوو
 .(1)وفوز شاجاري ،محكمة نيجيريا العميا حكما بصحة انتخاب إلصدارمسعاه 

مبية غي حزب عمى األأعدـ حصوؿ  0868ائج انتخابات عاـ نت تظيرمف ذلؾ     
والمناصب التي حصؿ  ،المقاعد عدد وأ ،صواتالمطمقة سواء مف حيث نسب األ

                                                           

(1)Richard A. Joseph,Democracy and Prebendal Politics in Nigeria…,Op. 

Cit. p. 86.                                                                                                   

(2) Toyin Falola & Julius Ihonvbaira, Op. Cit. pp. 70-73; Dudley Billy, 

Op. Cit, p. 171-172.                                                                               
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وكذلؾ المقاعد  ،حزاب السياسية ىذه االصواتفقد تقاسمت األمييا الحزب، وبذلؾ ع
لى وجود حالة مف التنافس السياسي إمما يشير  ،ومناصب حكاـ الواليات ،التشريعية

والتنفيذية وعمى المستوييف  ،في االنتخابات، وبذلؾ وبانتياء االنتخابات التشريعية
وؿ مف تشريف المدني في األ لى الحكـإوالواليات قد تـ تسميـ السمطة  ،االتحادي

وىذا التاريخ ىو الذي  مرحمة جديدة مف الحكـ في نيجيريا. ألتبد 0868وؿ عاـ األ
 طروحة.ية اإلطار الزمني لمادة األحدد نيا
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 الخــاتمــــــة

 قبؿ استقالؿ نيجيريا سعت السياسة االستعمارية البريطانية فال شؾ في أ          
وعممت عمى  ،في البالد التجزئةتكريس  لىإ 0851وؿ عاـ في األوؿ مف تشريف األ

 ،الشرقي ) االيبو(و  ،وىي الشمالي ) اليوسا فوالني(، قاليـأ ةثالث تقسيمو عمى
الحس الوطني وتغميب  لى اضعاؼالتقسيـ إدى ىذا أد الغربي ) اليوروبا(، وقو 

عدد مف الدساتير التي صدار إ وقد جاءت خطوة ذلؾ في ،قميميةالوالءات اإل
 ابتداءً  ،الفعمية سمطتيا كرستو  ،ولىتضمنت مواد وبنودا تخدـ مصالحيا بالدرجة األ

ما عمى الصعيد وأ .0843بدستور عاـ  وانتياءً  0811عاـ صدار دستور إمف 
وبيف  ،جيةقاليـ مف األو  ،حاديةالعالقات بيف الحكومة االتالداخمي فقد تميزت 

لى عدـ التوازف بيف إعود تسباب ذلؾ ألعؿ خرى بالضعؼ، و أمف جية  ذاتيا قاليـاأل
ذلؾ واضحا مف خالؿ سيطرة  ويبدو ،كوف منيا االتحاد النيجيريالوحدات التي يت

ف دستور االستقالؿ أذلؾ  الحكومة االتحادية، فضال عففاعمية  قميـ الشمالي عمىاإل
لى إوصالحيات واسعة  ،سمطات اقد منح 0852ودستور عاـ  ،0851عاـ 

وىيمنة تمؾ الحكومات عمى الحكومة  ،لى قوةإدى أمما  ،قميميةالحكومات اإل
قميمية تختص بجميع المسائؿ التي تيـ المواطف ، إذ اصبحت الحكومات اإلاالتحادية
تمثيؿ  عدـ ،فضال عف ذلؾ .لى ضعؼ الحكومة االتحاديةى إد، مما أالنيجيري

لى سياسات ومرجع ذلؾ إقميمي، و اإلأ ،قميات سواء في مؤسسات الحكـ االتحادياأل
صبح ىذا أو قميـ كانت لو مرجعيتو العرقية الخاصة ، إذ أف كؿ إبريطانيا التقسيمية

جيرية الرئيسة حزاب النيصبح كؿ حزب سياسي مف األأف أكثر وضوحا بعد أمر األ
قميـ أقميات داخؿ كؿ شعور األو كبيرة، لى قاعدة عرقية إقميـ أيستند في كؿ 

ي الحياة ، ومف ىنا تحركت مف أجؿ اف يكوف ليا دور فواالقصاء ،بالتيميش
 .واالقميمي ،السياسية النيجيرية عمى المستوى االتحادي
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 ،زمات السياسية( سمسمة مف األ0855-0851المدة )  شيدت نيجيريا خالؿ     
ى تفكؾ االتحاد إلوكادت تؤدي  ،دت النظاـ السياسي لمبالدوالمشكالت التي ىد

وظير ذلؾ  قاليـ النيجيرية باالنفصاؿ عف االتحاد،ثر تيديد بعض األإ عمى النيجيري
لى زيادة الصراع السياسي في واضحًا عمى إثر الممارسات الحزبية التي أدت إ

، 0851قميـ الغربي عاـ زمات السياسية منيا أزمة اإلوافرازىا عدد مف األ ،البالد
-0853نتخابات االتحادية)، وأزمة اال(0852-0851زمة التعداد السكاني )وأ

حتى  0855ف حؿ عاـ أوما  .0854زمة انتخابات االقميـ الغربي عاـ ، وأ(0854
العسكرية عمى الحكـ في نيجيريا مف خالؿ االنقالب  سمطة المؤسسة استولت

، وعمى الرغـ مف 0855كانوف الثاني عاـ  العسكري االوؿ في الخامس عشر مف
قميـ والظروؼ المحيطة بيا، ومحاولة كؿ إ ،االنقالبات التي تعرضت ليا نيجيريا

نو ، إال أخرىمى االستقالؿ الذاتي لمنع سيطرة إقميـ معيف عمى األقاليـ األالحصوؿ ع
وازف بيف داخؿ اتحاد  يضمف التكانت ىناؾ رغبة مشتركة بيف النيجيرييف في العيش 

ؾ وجدوا في الحكـ المدني نظامًا أقؿ خطرًا مف الحكـ لذل ،والثقافات المختمفة ،قاليـاأل
 ،الحفاظ عمى وحدة البالد مف تمكنتالحكومة العسكرية االتحادية  فالعسكري، رغـ أ

قميـ الشرقي ) االيبو( مف االنفصاؿ عف االتحاد النيجيري، والقضاء عمى محاولة اإل
 فكرة نياءا  و  ،0861-0856 سنواتستمرار ىذه الحرب لمدة ثالث مف اعمى الرغـ 
، لذلؾ بعد لـ ينتو ظؿ قائماً  بيف القبائؿ النيجيرية والنزاع ،الخالؼف أال إ ،االنفصاؿ

 لذلؾ الصراع وفي محاولة منيا لوضع حد ،اتجيت الحكومة العسكرية االتحادية
عمى الذي ضـ في عضويتو الحكاـ مس العسكري األالقياـ بتشكيؿ المجو  ،الداخمي

لتعديالت الحكومة العسكرية االتحادية ا جرتثـ أ .ةعشر  يتثناألالعسكرييف لمواليات 
 الى تسعوالية  ةي عشر تاثن مفقاليـ تحاد النيجيري مف خالؿ تقسيـ األفي بنية اال

باالنفصاؿ قاليـ حد األأساعد في القضاء عمى مشكمة تيديد مر الذي والية، األ ةعشر 
وتحقيؽ التوازف بيف  ،قمياتبروز دور األ ذلؾ عف االتحاد النيجيري، فضال عف



  

 

 
211 

وب عالف يعقإالحكومة العسكرية االتحادية بعد  فحاولت وحدات االتحاد النيجيري.
ف أال إ، 0865ى حكومة مدنية منتخبة عاـ لإبتسميـ السمطة  0861ووف عاـ غا

والتي تمثمت بانقالبي  ،االنقالبات العسكرية حاضرة  البالدتراجعو عف ذلؾ قد عادت 
 .0865وانقالب عاـ  ،0864عاـ 
مف عادة صياغة النظاـ السياسي لنيجيريا إولت الحكومة العسكرية االتحادية حا  

والجمعية  ،مشروع الدستورعداد إلزمت بيا لجنة أخالؿ توجياتيا السياسية التي 
الذي  بالنظاـ الرئاسي بدال مف النظاـ البرلماني خذ، وكاف مف نتائج ذلؾ األوطنيةال

 ،عف النشاط السياسي رفع الحظرو ، ( 0855-0851كاف معموال بو خالؿ المدة )
ف تبتعد تمؾ أوالضوابط ليا عمى  ،الشروط تووضع ،خمسة احزاب سياسية يرتوظ

حزاب السياسية األوايديولوجيات  ،وانياء افكار ،واالقميمية ،االحزاب عف النزعة القبمية
 ،الداخمية في دوامة الصراعات المحمية المحرؾ الرئيس ىي لتي كانتا القديمة

الحكومة العسكرية االتحادية في الحفاظ عمى الشكؿ  وعند ذلؾ نجحتواالقميمية، 
وال زالت اسسو قائمة في  ،واسس ىذا النظاـ االستقرار في البالد ،لنيجيريااالتحادي 

 نيجيريا حتى اليوـ.
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 الوثائق المنشورة: اواًل:
  Bretain  (The National Archives of)     ق االرشيف البريطاني وثائ-أ

 www.nationalarchives.gov.uk   ػلى المىقغ:                                     

1-  The National Archives ,Cabinet ,Royal Niger Company , 

Memorandum by the Secretary of State for the 

Colonies,C.P.37 (37) , January,1937.                                             

2- The National Archives, Cabinet ,Nigeria ,Note by the 

Secretary of State for the Colonies, C.(57) 120,14
th

 May, 

1957.                                                                                               

3- The National Archive, Cabinet ,Nigeria ,Note by the 

Secretary of     State for the Colonies, C.(54), 20
th

 

October,1958.                                                                                

4- The National Archive, Cabinet ,Nigeria ,Memorandum  by 

the Secretary of State for the Colonies, C.(53) ,15th 

February, 1960.                                                                           , 

5-The  National Archive  , Cabinet , The  Cameroons  Under  

United Kingdom Trusteeship, Memorandum By The 

Secretary of State  For The Colonies, C(61), 16
th

 March , 

1961.                                                                                               

6- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(67), on 

Thursday, 11
th

 July , 1967.                                                            

7- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a 

Meeting of the Cabinet held at 10 Downing Street, 

S.W.I, CC(68), on Thursday, 4
th

 July , 1968.                       
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8-The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of 

Commons, S.W.I, CC(68), on Thursday, 30 May , 1968.             

9- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(68), on 

Thursday, 12
th

 November,1968.                                                     

10- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of 

Commons, S.W.I, CC(69), on Thursday, 3rd April , 1969.           

11- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(69), on 

Wednesday, 30
th

 July , 1969.                                                          

12- The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.I, CC(70), on   

  Thursday, 13
th

 January , 1970.                                                      

13-The National Archives ,Cabinet ,Conclusions of a Meeting 

of the Cabinet held in the Prime Ministers Room, House of 

Commons, S.W.I, CC(70), on Thursday, 26 March , 1970.         

 Foreign Relation of Unitedوزارة الخارجية االمريكية ) ارشيف وثائق -ب

states :) 

1-F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-

1972, Document 23, 11 January,1969.                             

2-F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-

1972, Document 31, 4 February,1969.                              

3- F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 

1969-1972, Document 33, 7 February,1969.                    

4-. F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 

1969-1972, Document 35, 10 February, 1969.                 



  

 

 
214 

5-F.R.U.S, Documents on Sub- Saharan Africa 1969-

1972, Document 44,21February,1969.                              

6- F.R.U.S, Documents on Africa 1973-1976, 

Document 35, 21 February, 1976.                                 

7- F.R.U.S, Documents on Africa 1973-1976,Vol E-6, 

Document 210,17 February,1976.                                    

 :غير المنشورة ثانياً: الرسائل واالطاريح الجامعية

 العرتية:تاللغة  الجامعية الرسائل واالطاريح - أ

، أطروحة 2:71-2:33الحركة الوطنية في نيجيريا أزىار محمد عيالف،  -0
 .1116دكتوراه غير منشورة، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، 

-2:79السياسة الخارجية العراقية تجاه أفريقيا أياد عبد الكريـ مجيد ، -1
لة ماجستير غير منشورة ، المعيد العالي ، رسانيجيريا أنموذجا 3114

 .1113لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 
مستقبل الدول الفيدرالية في افريقيا في ظل صراع بشير شايب مجدوب،  -2

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الحقوؽ  االقميات نيجيريا نموذجا
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Abstract 

 
    Nigeria is considered the biggest country in the African continent 

due to its population and the natural economical resources . So it is 

characterized with its sociological and demographic combination 

that it became the victim of the British colonialism policy in the 

latest of the past , As a result for this it was divided into three 

regions (West , east and north region)  , there is a tribe in each one 

which is differ from other in language , religion and traditions and 

this led to a continues religions , sectarian and regional conflicts 

among these tribes till now . The conflict was clear after the 

independence day 1960 , there is no doubt that the difference in 

culture , language , economy and education reflected on the from of 

the federal system for the country . This multiform led to the threat 

by the big tribes and groups which control the Nigerian regions and 

they may separate from the Nigerian Union when they feel that 

their interests are in danger  . 

    There is no doubt that the British colonialism policy worked hard 

before the independence of Nigeria in the first of October 1960 on 

devoting the divisions in the country and to divide into three 

regions and they are :- the north region (Alhossa Follani) , the east 

regions (Alaibo) and the west region (Aluropa) . These divisions 

led to weaken the patriot sense and made the loyalties for the 

regions and there were number of constitutions issued which 

included items and articles that serve the benefits of the British 

policy in the first class , starting with the constitution at the year of 

1922 and ending with the constitution of the year 1945 . As for the 

interior aspect , the relation between the federal government and the 

regions as well as the relation among the regions themselves were 

characterized by the weakness because of the non balance among 

the units of the Nigerian Union . This was clear through the 

controlling of the north region on the activity of the federal 

government , in addition the independence constitution 1960 and 

the constitution of 1963 gave the wide authorities for the regional 

governments and that led to the controlling of those government 

over the federal government . It was clear after that every politic 

party from the main Nigerian parties depend on a big sectarian base 

and the minorities in every region were neglected and excluded . 

 



 

2 

    During the period (1960 – 1966) , Nigerian faced many political 

crises and problems which threatened the political system in the 

country and they were about to untie the Nigerian union when some 

regions threatened to separate from the Union , When the year 1966 

came , the Army establishment authority controlled the rule in 

Nigeria by the first army coup in the fifteen of December 1966 , the 

federal army government was able to  control and keep Nigeria 

united by defeated the east region (Alaibo) in a war of three years 

1967 -1970 and prevented the separation from the Union , but the 

conflict continued among the Nigerian tribes . Then the fwderal 

army government tried to re-from the political system by making 

some changes like : to follow the presidential system instead of the 

parliamentarian system , allowing the political activity and there 

were five political parties raised  but with conditions to be far away 

from regional and sectarian trends and ending the thinking of the 

old political parties which were the main motive to continue the 

interior and regional conflicts  . At that time , the federal army 

government succeeded to keep the federal from for Nigerian and 

this system made the foundations for the stability in the country and 

these foundations are still now a day in Nigeria           
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