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 المقدمة

تعد نيجيريا احدى دول القارة االفريقية ، تتميز بتركيبيا الديمغرافي واالجتماعي، وقعت تحت     
سيطرة االستعمار البريطاني في اواخر القرن الماضي، والذي عمل عمى تقسيميا الى ثالث اقاليم 

حيث  ىي االقميم الشمالي واالقميم الشرقي واالقميم الغربي، وقد اختمف كل اقميم عن االخر من
 المغة والدين والعادات والتقاليد مما ادى الى ظيور صراع عرقي واقميمي وديني بين تمك االقاليم 

شيدت نيجيريا وعمى اثر تمك االختالفات بين االقاليم تطورات سياسية داخمية ال سيما بعد    
ختيار ، ومن ىنا جاء ا0961حصول نيجيريا عمى استقالليا في االول من تشرين االول عام 

وىو تاريخ تسميم السمطة من العسكريين  0979موضوع البحث وحدد بالمدة الزمنية ما بين عام 
الذين حكموا البالد منذ االستقالل الى حكومة مدنية منتخبة، اما التاريخ الذي اختتم بو مدة 

وحدوث  0981فيو تاريخ اجراء االنتخابات كما نص عميو دستور عام  0981البحث عام 
 والذي من خاللو تسمم العسكريون السمطة من جديد في نيجيريا. 0981ب عام انقال

، وركز الحزاب السياسيةقسم البحث الى عدة محاور ، تناولنا في المحور االول ظيور ا  
المحور الثاني عمى التحالفات والصراعات الحزبية التي شيدتيا نيجيريا خالل مدة البحث، بينما 

، اما المحور الرابع فقد تناولنا فيو انقالب 0981الثالث الى انتخابات عام تطرقنا في المحور 
 .0981عام 

اعتمدنا في كتابة البحث عمى عدد من المصادر وىي الكتب بالمغة االنكميزية، فضال عن 
البحوث المنشورة في المجالت االفريقية واالجنبية ، وكذلك شبكة المعمومات الدولية ) 

 عيا اغنت البحث بالمعمومات الغنية والقيمة.االنترنيت(، وجمي

 ممخص البحث بالمغة العربية

شيدت نيجيريا وعمى اثر االختالفات بين االقاليم التي اوجدتيا بريطانيا تطورات سياسية    
، ومن 0961داخمية ال سيما بعد حصول نيجيريا عمى استقالليا في االول من تشرين االول عام 

وىو تاريخ تسميم السمطة  0979ع البحث وحدد بالمدة الزمنية ما بين عام ىنا جاء اختيار موضو 
من العسكريين الذين حكموا البالد منذ االستقالل الى حكومة مدنية منتخبة، اما التاريخ الذي 
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 0981فيو تاريخ اجراء االنتخابات كما نص عميو دستور عام  0981اختتم بو مدة البحث عام 
 والذي من خاللو تسمم العسكريون السمطة من جديد في نيجيريا. 0981وحدوث انقالب عام 

قسم البحث الى عدة محاور ، تناولنا في المحور االول ظيور االحزاب السياسية، وركز   
المحور الثاني عمى التحالفات والصراعات الحزبية التي شيدتيا نيجيريا خالل مدة البحث، بينما 

فقد تناولنا فيو انقالب ، اما المحور الرابع 0981نتخابات عام تطرقنا في المحور الثالث الى ا
 .0981عام 

 ممخص البحث بالمغة االنكميزية

    Nigeria witnessed the effect of the differences between the regions 

created by Britain's internal political developments, especially after for 

Nigeria gained independence in the first of October 1960, hence the 

choice of research topic and select the duration of time between 1979, the 

date of the handover of power from the military who ruled the country 

Since independence, to an elected civilian government, either the date on 

which it concluded in 1983 for research is the date of the elections as 

stipulated in the 1983 Constitution and the occurrence of the 1983 coup, 

in which recognizes military power again in Nigeria.                             

     Search section to several axes, we dealt with the first axis in the 

emergence of political parties, and the second theme focused on partisan 

alliances and conflicts witnessed by Nigeria during the period of the 

research, while we talked in the third axis to the elections in 1983, while 

the fourth axis has dealt a 1983 coup.                                                    
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 :ظهور االحزاب السياسية -المحور االول:

، (0)0979ما ان انتقمت السمطة الى حكومة مدنية منتخبة في االول من تشرين االول عام      
نيجيريا تحوالت كبيرة في نظاميا الحزبي فتارة نجدىا تتحالف فيما بينيا، وتارة اخرى  حتى شيدت

نجدىا تتصارع فيما بينيا. اذ ظيرت عدة احزاب سياسية بعد اعالن الحكومة العسكرية االتحادية 
، ومن ىذه االحزاب (2)قرارا برفع الحظر عن النشاط السياسي 0978في الثالثين من ايمول عام 

 ىي:

 الحزب الوطني النيجيري-أ

The National Party of Nigeria                     

كان ىذا الحزب ىو تجمع مصمحي لرجال األعمال النيجيريين ذوي التوجيات المحافظة،    
وكان ىدفو إنشاء محكمة استئناف شرعية اتحادية، ضم الحزب في عضويتو عددًا من 

ك.و. مباديوي و  ،( Alex Aikhuemaالشخصيات البارزة في نيجيريا، ومنيم اليكس ايكويمي )
(K.W. Mbadioa  وشوبا ،)(اوكاديجوShuba Ocaditjo) ،أ. م اكينموى  و من قبائل االيبو
(A. M. Akinloy)  وريتشارد اكينجيدي ،Akingide  Richard(0910-     )(1)   من

 .(4)من قبائل التيف ( Joeseph Torkaقبائل اليوروبا، وجوزيف توركا) 

، وتم خالل المؤتمر 0978عقد الحزب مؤتمره األول في الغوس في تشرين الثاني عام    
وىو مزارع ثري من قبائل الشمال كمرشح  Shagari (0924-  )(5) اختيار الشيخ شاجاري 

لمحزب في انتخابات الرئاسة النيجيرية، واليكس ايكويمي كمرشح لمنصب نائب رئيس االتحاد 
اكينموى رئيسا لمحزب، وأكد الحزب في منياجو عمى تحقيق العدالة، والتعميم من النيجيري، وأ.م 

خالل اإلصالحات التدريجية، وليست الجذرية ، وتأكيدا عمى أىمية الوحدة الوطنية رفع الحزب 
أي  (Zoning)شعار أمة واحدة ، مصير واحد، رب واحد، فضال عن اتباعو سياسة عرفت بـ 

ية في الحزب، والدولة وفقا لتقسيم نيجيريا لعدد من المناطق الرئيسة التي توزيع المناصب القياد
صنفيا الحزب عمى أربع مناطق ىي الشمال) المنطقة أ(، والغرب ) المنطقة ب(، والشرق ) 

 . (6)المنطقة ج(، واألقميات ) المنطقة د (
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                  The Unity Party of Nigeria حزب الوحدة النيجيري -ب 

يعد ىذا الحزب امتدادًا لحزب جماعة العمل في االقميم الغربي، أعمن تأسيسو بعد ساعات        
 Obafemi من إعالن رفع الحظر عن النشاط السياسي، كان بزعامة اوبافيمي اوالوو

Awolowo(0919-0989) (7)وأكد الحزب في منياجو عمى اعادة تنظيم، وتحديث االقتصاد ، 
عن طريق التدرج، والتأكيد عمى التعميم المجاني، وتحقيق التنمية الريفية المتكاممة من أجل توفير 

 .(8)الغذاء، والخدمات الصحية، وتحقيق العدالة االجتماعية الكاممة

 The Nigerian Peoples Party حزب الشعب النيجيري                -ج 

، والذي ضم في عضويتو المعارضين 09اسم النادي عرف ىذا الحزب في بداية األمر ب     
إلنشاء محكمة استئناف شرعية اتحادية )ىدف الحزب الوطني النيجيري(، وكانت فكرة النادي 
قائمة عمى أساس أن وجود ائتالف من األقميات في نيجيريا كفيل لمواجية السيطرة التقميدية عمى 

برى، أي قبائل اليوسا فوالني، واليوروبا، وااليبو، الحياة السياسية من جانب القبائل الثالث الك
، والذي كان بزعامة وزيري 411لمدعم المالي فقد اندمج مع النادي  09ونتيجة لحاجة النادي 

 .    Waziri Ibrahim(0926-0992)(9)ابراىيم 

وسرعان ما حدث الخالف في صفوف الحزب، وذلك إلصرار وزيري ابراىيم عمى االحتفاظ     
بمنصب رئيس الحزب، والمرشح في الوقت نفسو النتخابات رئاسة االتحاد النيجيري، فضال عن 

إلى الحزب، فانقسم الحزب  Nnamdi Azykoya(0914-0996)(01)ازيكوي انضمام نامدي
زيري ابراىيم الذي قام بتشكيل حزب جديد عرف بحزب الشعب إلى قسمين األول مؤيد لو 

النيجيري العظيم ، والثاني أيد نامدي ازيكوي الذي احتفظ باسم الحزب األول، وىو حزب الشعب 
النيجيري، ولم يختمف منياج حزب الشعب النيجيري بزعامة ازيكوي عن منياج األحزاب االخرى 

ريا من خالل محاربة الفقر، والمرض، والجيل، وتوفير ، إذ أعمن أنو سيعمل عمى تحديث نيجي
فرص العمل لمجميع، وتحقيق الديمقراطية، والحرية، والمساواة، واحترام كرامة اإلنسان، 

 .(00)وحقوقو

 



 
6 

 حزب الشعب النيجيري العظيم-د

The Great Nigerian Peoples Party              

كان ىذا الحزب بزعامة وزيري ابراىيم الذي نشأ نتيجة انشقاق حزب الشعب النيجيري،         
( أي سياسة بال مرارة، واكد في منياجو Politics without bitterness)رفع الحزب شعار

قوي، وضمان مستويات معيشة أفضل لكافة فئات الشعب  تعزيز الوحدة الوطنية، وبناء اقتصاد
النيجيري، بغض النظر عن الدين، أو العمر، أو القبيمة، إال أن الحزب سرعان ما تعرض إلى 
االنشقاق بين أعضائو وانضماميم إلى األحزاب األخرى نتيجة لزعامة وزيري ابراىيم التي وصفت 

 .(02)ل الحزببالدكتاتورية، وعدم قبولو ألي معارضة داخ

               The Peoples Redemption Party حزب خالص الشعب-ه

من االقميم  Aminu Kano0921-0981)(01)(كان ىذا الحزب بزعامة امينو كانو      
الشمالي، أطمق البعض عمى ىذا الحزب اسم حزب البقايا، أي حزب الذين تبقوا بعد قيام 
األحزاب األربعة السابقة، واجو الحزب انشقاقًا كبيرا في صفوفو تمثل بالجناح المعتدل ذي 

وجناح آخر متشدد ذي  ،( P. Ikuko) التوجيات التوفيقية بزعامة امينو كانو ، و ص. ايكوكو
 Abo، وابو بكر ريمي ( Mikhail Aimod)   توجيات راديكالية بزعامة ميخائيل ايمود

Baker Rimi ( 0941-     )(04) وبالعربي موسى ،  Balarabe Musa(0916-   )(05) ،
 .(06)إذ حاول الجناح الراديكالي الحصول عمى اعتراف رسمي كحزب منفصل

أدى ىذا االنشقاق في صفوف الحزب إلى االخفاق في تنفيذ منياجو الذي أكد عمى      
الديمقراطية الشعبية، والممكية العامة لمقطاعات الرئيسة لالقتصاد، والموارد الطبيعية، وتوفير 
فرص عمل مناسبة لمعمال مع إقرار حقيم في األحزاب، ومشاركتيم في إدارة المشاريع 

مى اثر ظيور تمك االحزاب السياسية شيدت نيجيريا عدد من التحالفات وع .(07)العامة
 .والصراعات الحزبية وىذا ما سنوضحو
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 التحالفات والصراعات الحزبية -المحور الثاني:

 التحالفات بين االحزاب السياسية:-9

برئاسة االتحاد النيجيري  عمى الرغم من فوز مرشح الحزب الوطني النيجيري الشيخ شاجاري   
وسيطرتو عمى السمطة التنفيذية في الحكومة االتحادية اال ان الحزب لم  0979في انتخابات عام 

يحصل عمى االغمبية الكافية في السمطة التشريعية ، وعمى اثر ذلك سعى الحزب الوطني 
ل مؤتمر صحفي النيجيري الى عقد تحالف والتعاون مع االحزاب السياسية االخرى، ففي او 

دعا الى دخول االحزاب السياسية االخرى مع  0979لشاجاري في السادس عشر من اب عام 
الحزب الوطني النيجيري لتشكيل حكومة وطنية، اال ان حزب الشعب النيجيري العظيم وحزب 
الوحدة النيجيري وحزب خالص الشعب رفضوا اي تحالف مع الحزب الوطني النيجيري النيم 

ناصب الحكومية بين االحزاب فقط، اما من يكون تشكيل الحكومة الوطنية عمى اساس الارادوا ا
 .(08)حزب الشعب النيجيري بزعامة نامدي ازيكوي فقد رحب بفكرة شاجاري

عن تشكيل تحالف بين الحزب الوطني  0979اعمن في السادس من تشرين االول عام     
في  95مقعدا من بين  52شغل اعضاء الحزبين النيجيري وحزب الشعب النيجيري، ووفقا لذلك 

مقعدا في مجمس النواب، وتنفيذا لالتفاق بين  449مقعدا من بين  240مجمس الشيوخ، و 
الطرفين اصبح منصب رئيس مجمس الشيوخ من نصيب الحزب الوطني النيجيري وحصل حزب 

كما تمت  الشعب النيجيري عمى منصبي رئيس مجمس النواب ونائب رئس مجمس الشيوخ،
عمى المناصب الوزارية االتحادية التي  0979الموافقة من قبل مجمس الشيوخ في ديسمبر عام 

تقدم بيا رئس االتحاد وبذلك فقد تم تشكيل اول حكومة منتخبة في نيجيريا استمرت حتى عام 
0981(09). 

السياسية استمر الحزب الوطني النيجيري رغم تشكيل الحكومة الوطنية بدعوة االحزاب     
دعا شاجاري الى عقد اجتماع يضم  0981عام  كانون الثانياالخرى لمتعاون والتحالف، ففي 

جوانب الصراع الحزبي وتكوين عالقات افضل بين  إلزالةزعماء االحزاب السياسية الخمسة 
اعمن  0981عام  كانون الثاني الحكومة االتحادية وحكومات الواليات ، وبعد عقد االجتماع في

ووجيات  اآلراءلمجتمعون انيم يتفقون عمى الحاجة الى التعاون وضرورة ايجاد صيغة لتبادل ا
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النظر وعقد اجتماعات في المستقبل بين زعماء االحزاب السياسية اذا دعت الضرورة الى 
 .(21)ذلك

واجو التحالف بين الحزب الوطني النيجيري وحزب الشعب النيجيري عدد من المشاكل كان     
بتعيين عدد من الضباط  0981تيا انييار ذلك التحالف، ال سيما بعد قيام شاجاري عام نتيج

زعيم االغمبية في بورنو الى تشاد بحجة  وجاباشالتابعين لو في حكومات الواليات وقيامو بطرد 
اتيم احد زعماء الحزب الوطني النيجيري، حزب  0980انو غير نيجيري، وفي شباط عام 

بانو يطالب بالمزيد من العقود والمقاوالت والمناصب، وردا عمى ذلك اعمن الشعب النيجيري 
سف لمدخول في تحالف مع الحزب الوطني ألحزب الشعب النيجيري بان حزبو ي االمين العام

تعيين اربعة سفراء ينتمون الى  0980النيجيري، فضال عن رفض مجمس الشيوخ في شباط عام 
قاد نامدي ازيكوي زعيم حزب لشعب النيجيري تجاوز الحكومة حزب الشعب النيجيري، وكذلك انت

االتحادية صالحياتيا والتدخل في حكومات الواليات ال سيما في مجال االسكان والصحة 
 .(20)والزراعة والصناعة وغيرىا من المجاالت

كان من الطبيعي وعمى اثر ذلك ان ينتيي التحالف بين الحزبين عندما اعمن الحزب      
بانتياء التحالف مع حزب الشعب النيجيري وطمب من  0980ني النيجيري في تموز عام الوط

 .(22)الوزراء االتحاديين المنتمين الى ذلك الحزب تقديم استقالتيم من مناصبيم

يتضح لنا من ذلك ان اسباب انييار التحالف بين الحزبين ىو لتعارض المصالح بين     
عمى اكبر قدر من الموارد العامة لصالح اعضاءه، فضال  الحزبين اذ سعى كل منيما الحصول

عن محاوالت الحزب الوطني النيجيري بتمرير سياستو في الجمعية الوطنية من خالل االتفاق مع 
 االحزاب االخرى دون الحاجة باستمرار االتفاق مع حزب الشعب النيجيري.

النيجيري وحزب الشعب النيجيري فقد فضال عن التحالف السابق الذكر بين الحزب الوطني     
ظير تحالف معارض لمحزب الوطني النيجيري عرف بالتحالف التقدمي الذي شكمو حزب الوحدة 
النيجيري وحزب الشعب النيجيري وحزب خالص الشعب، وبعد انييار التحالف السابق ولخوف 

لتحالف التقدمي، وبذلك حزب الشعب النيجيري من العزلة التي قد يتعرض ليا انضم االخير الى ا
 .(21)زاد عدد المعارضين الى الحزب الوطني النيجيري ليشمل اربعة احزاب سياسية
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في مقدمتيا مشكمة زعامة التحالف  تأتيسرعان ما واجو التحالف التقدمي عدد من المشاكل     
ياسي كبير السيما وجود اثنين من الشخصيات السياسية النيجيرية الميمة والتي كان ليما دور س

في نيجيريا وىما نامدي ازيكوي واوبافيمي اوالووا ،وعمى الرغم من استمرار ىذه المشكمة اال ان 
عمى ضرورة التعاون بين االحزاب السياسية 0982عام  كانون الثانيالتحاف التقدمي اعمن في 

وقعت ، كما 0981التي يضميا التحاف لمواجية الحزب الوطني النيجيري في انتخابات عام 
في مايدو جوري عاصمة بورنو  0982االحزاب السياسية االربعة داخل التحالف في اذار عام 

عمى ضرورة تنسيق العمل بينيا تحت مظمة واحدة باسم تحالف االحزاب التقدمية مع احتفاظ كل 
 . (24)حزب بيويتو

الف لرئاسة االتحاد اما المشكمة االخرى التي واجييا التحالف التقدمي فقد تمثمت بمرشح التح   
 ين الثانير تش النيجيري، فعمى الرغم من اتفاق اعضاء التحالف خالل اجتماعيم في الغوس في

عمى توزيع المناصب االتحادية فيما بينيم في حال فوزىم باالنتخابات اال انو لم يتم  0982عام 
التوصل الى اتفاق بخصوص مرشح التحالف لمرئاسة وانتيى االمر بدخول التحالف الى 

، فضال عن ذلك (25)بوجود اربعة مرشحين من االحزاب السياسية االربعة 0981انتخابات عام 
تحالف التقدمي مشكمة االنقسامات الداخمية بين االحزاب السياسية التي ضميا فقد واجو ال

التحالف، ومن ابرز ذلك استمرار انضمام عدد من اعضاء احزاب التحالف الى الحزب الوطني 
ادت ىذه المشاكل الى  ،النيجيري فضال عن اعالن وزيري ابراىيم انسحابو من التحالف التقدمي

حالف قوي بين االحزاب السياسية االربعة لزحزحة الحزب الوطني النيجيري الحيمولة دون قيام ت
(26). 

 الصراعات الحزبية: -5

كانت بعض االحزاب السياسية تعاني من الخالفات والصراعات الداخمية، السيما حزب     
خالص الشعب وحزب الشعب النيجيري العظيم. اذ ترجع اسباب الصراع في حزب خالص 

تالف في التوجيات االيديولوجية اذ برز اتجاىين داخل الحزب االول عرف الشعب الى االخ
باالتجاه المتشدد والذي تزعمو بالعربي موسى وابو بكر ريمي، وكان ىذا االتجاه يفضل التنسيق 
مع احزاب المعارضة بدال من  التعاون مع الحزب الوطني النيجيري ، اما االتجاه الثاني الذي 
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تدل فقد تزعمو امينو كانو وايكوكو الذي كان يرى ضرورة تحقيق الوحدة عرف باالتجاه المع
 .(27)الوطنية والتعاون مع الحزب الوطني النيجيري

نتج عن وجود ىذين االتجاىين مشكمة اي االتجاىين المتصارعين كان يمثل الحزب فعال،     
ده الممثل الحقيقي لمحزب، رسميا بقيت المجنة االنتخابية االتحادية تعترف بالجناح المعتدل بع

لكن بالمقابل كان معظم اعضاء الحزب في الجمعية الوطنية ينتمون الى الجناح المتشدد الذي لم 
تعترف بو المجنة االنتخابية االتحادية، وىذا يعني ان التمثيل الرسمي لحزب خالص الشعب في 

 .(28)من الجناح المعتدل األقميةالجمعية الوطنية حصمت عميو 

اما حزب الشعب النيجيري العظيم فقد واجو ىو االخر عدد من الخالفات والصراعات      
الداخمية، تأتي في مقدمتيا استمرار عمميات الفصل من عضوية الحزب، فقد فصل الحزب في 

ثالثة من اعضائو بمجمس الشيوخ بسبب تصويتيم لصالح الحزب الوطني  0980شباط عام 
زيع الدخل الحكومي، فضال عن انقسام الحزب الى ثالث اجنحة ضم النيجيري عند مناقشة تو 

والذين قاموا بطرد زعيم الحزب وزيري ابراىيم من منصبو،   االول امين عام الحزب ندوكا ايزى
والجناح الثاني فقد ضم االعضاء الذين تم فصميم من عضوية الحزب وبعض اعضاء الحزب 

قد ضم بقية اعضاء حزب الشعب النيجيري العظيم وىذا من مجمس الشيوخ، اما الجناح الثالث ف
الجناح بقي مؤيدا لزعيم الحزب وزيري ابراىيم وىو المعترف بو رسميا من قبل المجنة االنتخابية 

 .(29)االتحادية

كان من الطبيعي ونتيجة لمخالفات والصراعات الداخمية التي تعرضت ليا االحزاب     
 باإلطاحةري ان تزداد قوة الحزب االخير من خالل قيامو المعارضة لمحزب الوطني النيجي

بخصومو السياسيين واثارة القالقل في الواليات التي تسيطر عمييا االحزاب المعارضة لو ، فضال 
عن استغالل سيطرتو عمى الحكومة االتحادية لصالحو السيما وان الواليات تعتمد عمى التمويل 

الموال االتحادية ىي اموال الجميع وليس لشاجاري الحق في الواليات بان ا فأعمنتاالتحادي، 
 .(11)منع اي والية من الحصول عمى نصيبيا من االموال

نستنتج من ذلك ان نيجيريا قد شيدت تحوالت كبيرة في نظاميا الحزبي كان ابرزىا تعاظم قوة    
حزاب االخرى التي الحزب الوطني النيجيري الذي اجتذب االعضاء المنشقين والمفصولين من اال
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عانت من الخالفات والصراعات الداخمية وفشميا في تكوين تحالف قوي لمواجية الحزب الوطني 
النيجيري، وىذا كان لو اثر كبير في زيادة التنافس بين االحزاب عمى السمطة السياسية والتي 

 .0981برزت بشكل واضح في انتخابات عام 

 9191الثالث: انتخابات عام المحور                        

حتى اوشكت مدة والية اول حكومة مدنية منتخبة في نيجيريا  0981ما ان حل صيف عام      
فكان من المقرر ان تتم االنتخابات لتحديد من سيحكم  0979عمى االنتياء، ووفقا لدستور عام 

يري اب وايمول من عام نيجيريا خالل االربع سنوات القادمة، وفعال اجريت االنتخابات خالل ش
، وىنا كان عمى المجنة االنتخابية االتحادية ان تقوم بدورىا تمييدا إلجراء االنتخابات 0981

وكذلك الحال بالنسبة لألحزاب السياسية التي كان عمييا ان تقدم برامجيا ومرشحييا، وىذا ما 
 سيتم توضحيو.

 دور المجنة االنتخابية االتحادية: -0

سمطات واسعة لمجنة االنتخابية االتحادية في ادارة االنتخابات  0979ام منح دستور ع     
ومنح االعتراف الرسمي ألي حزب سياسي لالشتراك في االنتخابات اال ان المجنة قد اثارت 
الكثير من الشك في حيادىا وكفاءتيا االدارية منذ بداية عمميا، واول عمل قامت بو ىو رفضيا 

ياسية لممشاركة في االنتخابات كحزب الشعب التقدمي الذي شكمو لتسجيل بعض االحزاب الس
وزيري ابراىيم وتحالف االحزاب التقدمية  بحجة عدم توفر الشروط المطموبة في االحزاب 
السياسية في حين اعترفت المجنة بحزب محمي صغير ىو حزب التقدم النيجيري في الغوس، 

 .(10)وتعاطفيا مع الحزب الوطني النيجيريوىذا يدل عمى عدم حياد المجنة االنتخابية 

بنشر  0981وانتيت منو في اذار عام  0982قامت المجنة بإعداد قوائم لمناخبين في اب      
القوائم االولية لمناخبين والتي لم تخمو من االخطاء اذ لم يتم تسجيل بعض القرى وكذلك لم يتم 

ازيكوي احد المرشحين النتخابات رئاسة تسجيل بعض الشخصيات السياسية البارزة كنامدي 
االتحاد، وعمى اثر ذلك رفضت االحزاب السياسية عدا الحزب الوطني النيجيري تمك القوائم لعدم 

 .(12)دقتيا وعدم امكانية االعتماد عمييا
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عن مواعيد اجراء االنتخابات والتي اختمف  0981اعمنت المجنة االنتخابية في اذار عام      
انتخابات رئاسة  إلجراءموعدا  0981اب  6، اذ تم تحديد يوم 0979انتخابات عام  ترتيبيا عن

 21اب من العام نفسو وانتخابات مجمس الشيوخ في  01االتحاد، وانتخابات حكام الواليات في 
 ايمول من عام  1اب وانتخابات مجالس الجمعية في الواليات في  27اب ومجمس النواب في 

السياسية ىذا الترتيب عدا الحزب الوطني النيجيري وسبب الرفض انو  ، رفضت االحزاب0981
جاء لدوافع سياسية وذلك في حالة فوز الحزب الوطني النيجيري في انتخابات رئاسة االتحاد فان 

ايجابية لصالح ذلك الحزب، وعمى الرغم من تشكيل لجنة خاصة لحل  تأثيراتذلك سيكون لو 
 . (11)يغير شيئا اذ ايدت المجنة المشكمة الترتيب الجديد لالنتخاباتىذه المشكمة اال ان ذلك لم 

 مرشحي االحزاب السياسية وبرامجها: -5

عمى الرغم من وجود ستة احزاب سياسية معترف بيا رسميا في نيجيريا لخوض انتخابات      
الوطني اال ان المنافسة الرئيسية قد انحصرت بين ثالثة احزاب كبيرة وىي الحزب  0981عام 

النيجيري وحزب الوحدة النيجيري وحزب الشعب النيجيري، اما االحزاب الثالثة االخرى وىي 
حزب التقدم النيجيري وحزب الشعب النيجيري العظيم وحزب خالص الشعب فقد كانت ذات 
اىميو اقل نتيجة لالنشقاقات والخالفات والصراعات الداخمية التي تعرضت ليا والتي اثرت بشكل 

 .(14)اخر عمى نتائج االنتخابات بالنسبة لتمك االحزاباو ب

، 0981ووفقا لذلك فقد اشتد التنافس بين االحزاب الثالثة الكبرى لمفوز في انتخابات عام      
رغم ان تمك االحزاب لم تخموا من خالفات وصراعات داخمية، فنجد ان حزب الشعب النيجيري 

ي، اذ تمكن من ضم عدد من الشخصيات البارزة الى كان ميددا من قبل الحزب الوطني النيجير 
 -Okpara0921 ( صفوفو من قبائل االيبو) مركز حزب الشعب النيجيري(، منيم اوكبارا

نائب رئيس  رئيس وزراء االقميم الشرقي خالل الجميورية االولى، واليكس ايكويمي (15) (0984
 االتحاد وايميكا اوجوكو

Emeka Ojukwu  ومن خالل 0971-0967الحركة االنفصاليةزعيم ،
انضمام ىذه الشخصيات قد ىدد الحزب الوطني النيجيري حزب الشعب النيجيري وىو في عقر 

. 0981في الفوز بانتخابات عام  يأملداره، وعمى الرغم من ذلك كان حزب الشعب النيجيري 
خالفات حول مرشحي الحزب اما حزب الوحدة النيجيري فقد عانى ىو االخر من االنقسامات وال

. اما الحزب الوطني النيجيري فعمى الرغم من استفادتو من االنشقاقات 0981النتخابات عام 
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واالنقسامات التي تعرضت ليا االحزاب المنافسة لو اال انو لم يخمو ايضا من ىذا االمر، اذ 
 انشق عنو بعض الشخصيات البارزة منيم مسعود ابيوال

Masood Abiola العمال الثري ا رجل
 الذي ينتمي الى قبائل اليوروبا، وكميمنت ايسونج

Clement Aasonj  والية االنيار لعدم  حاكم
اعادة ترشيحو لمنصب حاكم الوالية، فضال عن عدد من الوزراء والمسؤولين الحزبيين والذين 

 . (16)انضموا الى حزب الوحدة النيجيري

داخل االحزاب  نشأتالتي  0981يح النتخابات عام عمى الرغم من الخالفات حول الترش     
السياسية اال انو قد تم اعالن كل حزب مرشحو لمنصب رئاسة االتحاد ونائبو، اذ رشح الحزب 

الشيخ شاجاري من  0982الوطني النيجيري خالل المؤتمر الوطني لمحزب في حزيران عام 
، ورشح حزب الوحدة النيجيري خالل  الشمال لمنصب الرئاسة ونائبو اليكس ايكويمي من الجنوب

اوبافيمي اوالووا من الجنوب لرئاسة  0982 كانون االولالمؤتمر السنوي الخامس لمحزب في 
ايضا من العام  كانون االولئيس ، وفي من الشمال لمنصب نائب الر  االتحاد والحاج محمد كورا

من الجنوب لمنصب رئاسة االتحاد والدكتور  نفسو رشح حزب الشعب النيجيري نامدي ازيكوي
من الشمال نائبا لمرئيس، في حين رشح حزب الشعب النيجيري العظيم وزيري  شيتيما مصطفى

من الجنوب نائبا لمرئيس، ورشح حزب خالص  ابراىيم من الشمال لرئاسة االتحاد وروبرت نناجي
 وبوال اوجونبااالتحاد من الشمال لرئاسة  الحاج يوسف 0982الشعب في نيسان عام 

Paula 

Aozhunba سيدة اعمال من الجنوب نائبا لمرئيس، في حين رشح حزب التقدم النيجيري  وىي
 زعيمو برايثوايت

Britwight من الشمال  من الجنوب لرئاسة االتحاد والحاج عثمان جيري
 .(17)ائب الرئيسلمنصب ن

عمى الشخصيات المرشحة  0981اعتمدت االحزاب السياسية في حمالتيا االنتخابية عام     
وتضمنت امورا عامة، فحزب  متأخرةاكثر من اعتمادىا عمى برامجيا االنتخابية والتي جاءت 

الشعب النيجيري اكد عمى مبادئ الوحدة الوطنية والحقوق الديمقراطية واالستقالل الوطني والتقدم 
ي والعدالة االجتماعية، وركز حزب الوحدة النيجيري عمى التعميم المجاني والتنمية االقتصاد

الزراعي  باإلصالحالريفية والرعاية الصحية المجانية ، في حين وعد حزب خالص الشعب 
وتوفير الغذاء وتشجيع العموم والصناعات، ورفع حزب الشعب النيجيري العظيم شعار العدالة 

رارة والحب والسالم وضرورة اصالح االقتصاد، اما حزب التقدم النيجيري لمشعب وسياسة بال م
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فقد رفع شعارات حول الثورة الزراعية والتكنولوجية واالشتراكية، ولم يختمف برنامج الحزب الوطني 
والذي اكد من خالليا عمى الوحدة الوطنية  0979النيجيري عن برنامجو خالل انتخابات عام 

 .(18)دة مصير واحد ورب واحدورفع شعار امة واح

 ونتائجها: 9191اجراء انتخابات عام  -1

، 0981منذ السادس من اب وحتى الثالث من ايمول عام  0981اجريت انتخابات عام    
الختيار رئيس االتحاد وحكام الواليات واعضاء مجمسي الشيوخ والنواب ومجالس الجمعية في 

 0981اجريت انتخابات رئاسة االتحاد في جو ىادئ ، وفي الحادي عشر من اب عام  ،الواليات
اعمن عن فوز مرشح الحزب الوطني النيجيري الشيخ شاجاري بمنصب رئيس االتحاد، وما ان 
اعمن عن تمك النتائج حتى اعمنت االحزاب السياسية المختمفة عن وجود تجاوزات انتخابية 

اب المعارضة في بعض الواليات وقيام الشرطة بمنع مؤيدي ىذه كاعتقال بعض مندوبي االحز 
االحزاب من االقتراب من كثير من المجان االنتخابية، اال ان اوبافيمي اوالووا لم يمجا الى القضاء 

العتقاده بفساد السمطة القضائية، كما طعن وزيري ابراىيم  0979كما حدث خالل انتخابات عام 
لنيجيري العظيم بنتائج انتخابات الرئاسة امام القضاء اال ان طعنو قد مرشح وزعيم حزب الشعب ا

 .(19)تم رفضو من قبل القضاء

، فقد فاز بيا 0981اما انتخابات حكام الواليات التي اجريت في الثالث عشر من اب عام      
تخابات والية، وما ان اعمن عن نتائج االن 04ايضا الحزب الوطني النيجيري اذ فاز مرشحوه في 

واليات عمى االقل ال سيما في  01طعنا عمى االقل في صحة انتخابات حكام  00حتى قدمت 
واليات انامبرا واويو واوندو، فضال عن الطعون في نتائج واليات بيندل وبينوى وايمو وكادونا 
 والنيجر واليضبة واالنيار، وفي جميع الحاالت قد رفضت ىذه الطعون لعدم كفاية االدلة، ما
عدا والية اوندو اذ صدر الحكم لصالح حزب الوحدة النيجيري الذي احتفظ بمنصب حاكم تمك 
الوالية، فضال عن ىذه الطعون القضائية اندلعت اعمال عنف في عدد من الواليات ال سيما في 

شخصا  71واليتي اويو واوندو مركز حزب الوحدة النيجيري، لقي خالليا ما ال يقل عن 
 .(41)تخدمت الحكومة االتحادية الشرطة لقمع تمك االضطراباتاذ اس مصرعيم،
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، وحقق الحزب الوطني 0981اب عام  27-21اجريت انتخابات الجمعية الوطنية لممدة      
مقعدا من  61النيجيري اغمبية كبيرة في مجمسي الشيوخ والنواب عمى حد سواء، فحصل عمى 

في مجمس النواب، وبصورة عامة  185بين  مقعدا من 254مقعدا في مجمس الشيوخ، و 96بين 
 . (40)لم يحدث جدل حول نتائج انتخابات الجمعية الوطنية مقارنة بانتخابات حكام الواليات

 0981اما انتخابات مجالس الجمعية في الواليات والتي اجريت في الثالث من ايمول عام      
كومة الوالية ، ما عدا بعض الواليات فقد سيطر حزب واحد عمى السمطة التنفيذية والتشريعية لح

كوالية اليضبة الذي سيطر عمى مجمس الجمعية كل من الحزب الوطني النيجيري وحزب الشعب 
النيجيري، وفي والية كوارا سيطر الحزب الوطني النيجيري عمى مجمس الجمعية بالوالية وحزب 

اذ اصبح منصب حاكم الوالية الوحدة النيجيري بمنصب الحاكم ، وكذلك الحال في والية اويو 
 .(42)الى الحزب الوطني النيجيري في حين سيطر حزب الوحدة النيجيري عمى مجمس الجمعية

خروج بعض االحزاب عمميا من المنافسة السياسية  0981اظيرت نتائج انتخابات عام     
كحزب التقدم النيجيري الذي لم يحصل عمى اي منصب او مقعد، وحزب الشعب النيجيري 
العظيم الذي خسر منصب حاكم الوالية في بورنو وجونجوال ولم يحصل اال عمى مقعد واحد 

خالص الشعب الذي فاز بمنصب الحاكم في والية واحدة فقط ، وكذلك حزب  (41)بمجمس الشيوخ
، وفي (44)وىي كانو، كما لم يحصل عمى اي مقاعد في الجمعية الوطنية خارج ىذه الوالية

، وبذلك فقد تحولت ( 45)المقابل نجد ان الحزب الوطني النيجيري قد زادت قوتو بعد االنتخابات
وفرض سيطرتو عمى الواليات  0981انتخابات عام  نيجيريا بفوز الحزب الوطني النيجيري خالل

 (.0987-0981الرئيسية الى نظام الحزب الواحد او الحزب المسيطر خالل المدة)

فضال عن ذلك فقد ساد شعور بعدم حياد بعض المؤسسات لتحقيق الديمقراطية كالمجنة      
ت في مختمف الواليات اذ ال االنتخابية االتحادية والقضاء والشرطة، فضال عن تزوير االنتخابا

كانت  0981توجد والية واحدة تعد نتائجيا المعمنة حقيقية. لذلك يمكن القول ان انتخابات عام 
عممية انتقاء قام بيا كل من مسؤولي المجنة االنتخابية االتحادية والشرطة والحزب الوطني 

 .( 46)النيجيري
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 9191المحور الرابع: انقالب عام 

عمى الرغم من سيطرة حكومة الحزب الوطني النيجيري برئاسة شاجاري اال ان النيجيريين      
ال سيما بعد التزوير الذي شيدتو انتخابات  كانوا عمى ثقة بانيا ال تستمر في الحكم لمدة طويمة،

وىذا  ، فضال عن الفساد االداري والوضع االقتصادي السيء الذي مرت بو نيجيريا،0981عام 
ث بالفعل اذ بعد ثالثة اشير من اداء شاجاري اليمين الدستورية وقع انقالب عسكري غير ما حد

 Muhammad Buhari الجنرال محمد بوىاري قاده (47)0981 كانون االول عام 10دموي في 
واذيع اول بيان عسكري في الساعة الثامنة والنصف من صباح ذلك اليوم  ،(48)(   -0942 )

وقوع  شاجاري وعدد كبير من الشخصيات السياسية، وبعد وصول انباءوتم اعتقال الشيخ 
الى الشعب النيجيري طالبوا بان يحكم نيجيريا العسكريون ودعوا الى اعالن الحرب  االنقالب

عمى السياسيين واعدام جميع اعضاء السمطات التشريعية والتنفيذية وزعماء االحزاب السياسية 
 . (49)ومؤيديو الى الحكم مرة اخرى لمنع عودة شاجاري

( لم تكن مستقرة ال سيما بعد  التزوير في 0981-0979يمكن القول ان نيجيريا خالل المدة )   
كل انتخابات تجري وقمع المعارضة بشتى السبل وتزايد اعمال العنف وعدم شرعية النظام ال 

عاد العسكريون ليحكموا البالد  لذلك فقد سيما  بعد ضعف فاعميو المؤسسات سياسيا واقتصاديا
 .ليعود الكم المدني الييا 0999والذي استمر حتى عام مرة اخرى 
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 الخاتمة

شيدت نيجيريا تطورات سياسية ال سيما بعد تسمم الحكومة المدنية السمطة فييا بعد اجراء     
وكان ذلك واضحا من ، فضال عن ظيور احزاب سياسية تنافست فيما بينيا 0979انتخابات عام 

التحالف بين  مخالل التحالفات والصراعات التي حدثت بين تمك االحزاب، فعمى الرغم من قيا
الحزب الوطني النيجيري وحزب الشعب النيجيري      وتشكيميم الحكومة الوطنية اال اننا نجد 

ة االتحادية سرعان ما انتيى ىذا التحالف بسبب سيطرة الحزب الوطني النيجيري عمى الحكوم
النيجيرية وعمى حكومات الواليات من خالل تعيينيم المسؤولين والضباط التابعين ليم في تمك 

واليات. وعمى اثر ذلك تم تشكيل تحالف معارض لمحزب الوطني النيجيري اطمق عمية التحالف ال
ال ، فضحزب الوحدة النيجيري وحزب الشعب النيجيري وحزب خالص الشعبالتقدمي الذي ضم 

عن ذلك فقد شيدت االحزاب السياسية مشاكل داخمية حول زعامة الحزب وىذا اثر بشكل او 
 باخر عمى الحزب السيما بعد انشقاق اعضاء ذلك الحزب وانضمامو الى الحزب المعارض.

لقد ظير التنافس بين االحزاب السياسية بشكل اكثر وضوحا خالل االنتخابات التي شيدتيا     
ودعميا  تأييدىا، وكان لمجنة االتحادية االنتخابية دور في ذلك من خالل  0981نيجيريا عام 

لمحزب الوطني النيجيري، وعمى الرغم من االعتراضات التي قدمتيا االحزاب السياسية حول 
فوز الحزب الوطني النيجيري  نتائج االنتخابات وما شيدتو من تزوير اال ان المجنة اعمنت

تمك االنتخابات، والذي لم يستمر طويال في الحكم اذ في العام نفسو شحو شيخو شاجاري بومر 
وقع انقالب عسكري غير دموي بقيادة محمد بوىاري الذي تسمم السمطة في البالد وبذلك عادت 

  نيجيريا الى الحكم العسكري من جديد.
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