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 التطورات السياسية في نيجيريا

 العوامل الجغرافية والسكانيةاوال: 

 الجغرافية-1

 تطل نيجيريا على المحيط االطلسي من ناحية الجنوب-

الشرقي تحدها بنين من الغرب والنيجر من الشمال وتشاد من الشمال -

 والكاميرون من الشرق

 السكان-2

تعد نيجيريا من اكثر الدول االفريقية من حيث عدد السكان اذ يبلغ سكانها 

 2112بحسب اخر احصاء صدر عام  191اكثر من 

 التنوع العرقي-1

 جماعة عرقية 251تضم نيجيريا اكثر من -

 اكثر هذه الجماعات تأثيرا هي:-

 )الهوسا( و )الفوالني( شمال نيجيريا 

 وقبائل )اليوربا( في الجنوب الغربي  

 وجماعة )اإليبو( في الجنوب الشرقي

 

 

 



 

 

 

 السياسية في نيجيريا ثانيا: تسلسل االحداث

 1991االستقالل عن بريطانيا عام -1

 ثالث من الفدرالي النظام بإعتمادها1991استقلت نيجيريا عن بريطانيا عام 

 عتمدي لم لسكان االقاليم الجغرافي التقسيم أن، وهنا ال بد من القول أقاليم

 لقبليةا العالقات قوةالوطني بل اعتمد على المعيار القبلي بسبب  المعيار

  للدولة الوالء عن القبلية الوالءات وأولوية

 1999االنقالب االول كانون الثاني -2

 %51المجتمع الى الجيش أي منح  نتيجة للتوترات العرقية التي انتقلت من

لمائة للشرقيين، با % 25ين وللغربي %25اصب الجيش للشماليين ومن من

، وتمييز بعض الجماعات العرقية حدث انقالب  والتالعب بنتائج االنتخابات

بعد  ،في نيجيريا النتزاع السيطرة من الشماليين 1999كانون الثاني  15في 

ى االذاعة واعدام رئيس الحكومة ووزير قام ضباط شباب بدخول مبنأن 

قام بانتزاع السلطة من  المالية وعدد من الوزراء وتشكيل مجلس ثوري

 الشماليين.

 1999االنقالب الثاني تموز -1

لم يدم انقالب كانون الثاني طويال اذ قام ضباط اخرون بانقالب انتقامي من 

يس يش رئ( قائد الجواصبح اللواء )ايرونسياجل اعادة السلطة للشماليين 

لنيجيريا وبدأ يحكم بقانون الطوارئ وحدثت عمليات انتقامية وفشل العسكر 

 في ادارة الدولة

 1921 – 1992الحرب االهلية  -4



ا ززاالهلية الطاحنة بسبب انقالبين ع سنوات من الحرب 1شهدت نيجيريا 

 .العرقيةاالنقسامات 

 قدوا حياتهم بسببعشرات االالف من القتلى الذين ف سقط في هذه الحرب

 .اضعاف هذا العدد بسبب المجاعة، كما مات انتماءتهم

تمكنت القوات الفدرالية من السيطرة على القوات المحلية  1921وعام 

 .والجماعات العراقية وانهاء الحرب االهلية

 1999دستور -5

 ذي:اقر في نيجيريا الدستور الحالي وال 1999عام 

 انتقلت نيجيريا رسميا من الحكم العسكري الى الحكم المدني-

 شكل الدولة الحديثة في نيجيرياتم تحديد -

 اعتبر رسميا ان نيجيريا هي دولة اتحادية فدرالية- 

 الى حد كبير من سطوة القبائل على الدولة  الدستور قلل-

 منح الحكومة قدرة على فرض هيبة الدولة في االقاليم-

 

الرغم من انتقال نيجيريا للديمقراطية ظلت تعاني من مشاكل على عدة  على

 مستويات:

م من العسكر على ان اغلب رؤسائها وقادتها ه ،على المستوى السياسي-

 .تون بانتخاباتالرغم من انهم يأ

توجد فجوة كبيرة بين االغنياء جدا والفقراء جدا  ،على المستوى االقتصادي-

 الذين يصل فقر بعضهم الى حد المجاعة.

لم يحدث انتقال حقيقي الى المدنية في نيجيريا  ،على المستوى االجتماعي-

 دم احيانا بالوالء للقبيلة.طكما ان الوالء للدولة يص

 

 


