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 النظام السياسي في نيجيريا

 اوال: السلطات الثالث

 السلطة التنفيذية-1

 تتكون السلطة التنفيذية وهي االقوى في نيجيريا من:

 رئيس الدولة-أ

يعد المسؤول التنفيذي االول في االتحاد الفدرالي في نيجيريا النه يجمع بين 

 انتخابه بشكل مباشررئاسة الدولة االتحادية، ورئاسة مجلس الوزراء، يتم 

 .وله الحق بالتجديد لوالية واحدة

 مجلس الوزراء-ب

ويسمى في نيجيريا المجلس التنفيذي االتحادي، ويكون برئاسة رئيس  

 .الدولة، أي ان رئيس الدولة يستحوذ على كل السلطة التنفيذية

 السلطة التشريعية-2

 مجلس النواب-أ

يتم  063ن اعااء  وعددهم وهو الركن االهم في السلطة التشريعية ال

 .سنوات 4انتخابهم بشكل مباشر من قبل الشعب لمدة 

 مجلس الشيوخ-ب

يام ممثلين عن الواليات النيجيرية ويتم انتخابهم اياا باالقتراع المباشر 

 .سنوات 4لمدة 

 السلطة القاائية-0



ون من يريا وتتكل السلطة القاائية االعلى في نيجالمحاكم العليا، وتمث-أ

 .عاو 11رئيس و

تعيين القااة من قبل رئيس الدولة بعد ترشيحهم من قبل مجلس القااء يتم 

ثم يصادق مجلس  ،قااي مستقل وحكومي( 20الوطني )وهو مجلس يام 

 الشيوخ على ذلك.

 المحاكم الدنيا-ب

وهي: محكمة االستئناف، والمحكمة االتحادية العليا، والمحكمة العليا في 

تحادية، ومحكمة الشريعة لساستئناف، ومحكمة االستئناف اقليم العاصمة اال

 العرفية.

 

 ثانيا: تداول السلطة في نيجيريا

 تطبيقات تداول السلطة-1

استسام المدنيين الحكم من العسكر الذين كانوا يسيطرون على نيجيريا عام -أ

 .من خسال تنافس انتخابي لم يخلو من تاثير العسكر 1191

ي اصبح فيها )شيخو الت 1190للسلطة بعد انتخابات التداول السلمي -ب

 شيغاري( رئيسا للدولة.

 1110كان من المفترض ان يجري تداول سلمي للسلطة بعد انتخابات -ت

ببت وتم تشكيل حكومة مؤقتة تسلكن العسكر تدخل والغى نتائج االنتخابات 

 اابط في 161تم على اثرها اعتقال  1111بحدوث محاولة انقساب عام 

 .الجيش النيجيري

التي جرى فيها استعادة الحكم المدني اذا تولى  1111انتخابات -ث

)اوباسانجو( الحكم على اثرها واتخذت الدولة في عهد  اجراءات لتعزيز 

 الحكم المدني مثل:

 بالمائة 43تخفيض االنفاق العسكري بنسبة  -

 وتقليل سطوة بعض الجنراالت -

 كبار الاباط الى التقاعدمن  113احالة اجبارية لـ -



 اال ان هيمنة العسكر استمرت 

 

 

 

 ثالثا: معوقات تداول السلمي للسلطة

 الفساد السياسي واالقتصادي-1

، بالمائة من االيرادات 13النفط يشكل  ألنتعد نيجيريا دولة نفطية رئيسية 

اال ان فساد قادتها جعلها من الدول المتقدمة في مرتبة الفساد على مختلف 

مستوياته المحسوبية والمنسيوبية والسرقات والهدر، وهو ما جعل الحكام 

 عيون العسكر على السلطةبمناصبهم، كما بقيت  يتمسكون

 الصراع الديني-2

بالمائة  13تقول االحصائيات ان نسبة المسلمين في نيجيريا ال تقل عن 

غات لالرى، ونتج عن تعدد الديانات والثقافات وفاسا عن وجود ديانات اخ

صراع على السلطة تسبب بعدم استقرار سياسي، وعدم انسيابية في التداول 

 .السلمي للسلطة

طالب المسلمون بان يكون الحكم وفقا للشريعة االسسامية االمر  1191عام 

 2333عام الذي القى رفاا من قبل ديانات اخرى واستمر الصراع حتى 

 ين الى مواجهات مع المسيحي حين تحولت مطالبة المسلمين بتطبيق الشريعة

على الرغم من محاولة ارااء الجانبين اال انهما حاوال انتزاع السلطة بالقوة 

 .ولم يقتنعا بالمناصب التي منحت لهما

 

 

 

 


