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أیوا أكایار إغناتیوس

لشمال البریطانیة المحمیات في شكل ،١٩٠٠ في عام الوجود حیز إلى نیجیریا جاءت
بریطانیة إدارة مظلة تحت الوحدات ھذه دمجت الجوس. ومستعمرة نیجیریا وجنوب
باعتبارھا دولة ذلك الحین وحتى عام ١٩٥٤ ُحكمت نیجیریا ومنذ ،١٩١٤ واحدة في
لم – نیجیریا جدیدة – دولة األوروبیة: اإلمبریالیة لدارسي مألوفة وھذه قصة وحدیة.
ومتفقة الصلة وثیقة سلفًا الطوعي لوحدات سیاسیة قائمة االتحاد بناءًا على تتأسس
ذات حدود مصطنعة تضم منطقة على امبریالیة قوة قبل بل فرضت من بشكل حر،
بعضھم عن غرباء أساسي بشكل وقتھا حتى كانوا والذین متجانسین غیر سكان
قیام من تمكن بیئة غیاب فإن الفدرالي النیجیري، االتحاد نشأة سیاق وفي البعض.
جزئي بشكل یفسر بالوالیات والخاصة الفدرالیة للعالقات مصداقیة ذات مفاوضات



أیوا٣٤ أكایار إغناتیوس

توزیع ذلك  في بما نیجیریا، تواجھھا التي الراھنة الدستوریة التحدیات من العدید 
األصلیین". "السكان وحقوق واحدي، وقضاء العائدات، واقتسام السلطات،

أن إال  سنة، أربعین مدار  على واحدیة كدولة ُحكمت كونھا  من الرغم على
علیھ ویغلب الغربي اإلقلیم تمامًا: مختلفة إداریة أقالیم ثالثة من  تكونت نیجیریا
الشاسع، الشمالي یسود اإلیغبو؛ واإلقلیم الشرقي، حیث واإلقلیم جماعة الیوروبا؛
في الشھیرة  السوكوتو  لخالفة الحاكمة الطبقة الھاوسا-فوالني من غالبیتھ حیث
یسمى ما  بمقتضى فدرالي اتحاد إلى نیجیریا تحولت عندما عشر. التاسع القرن 
الفدرالیة الوحدات ھي الثالثة األقالیم ھذه كانت ،١٩٥٤ لعام  لیتلتون بدستور
– دستور االستقالل یخص نیجیریا بریطاني إجراء دستوري المتحدة. وحافظ آخر
مرات تقسم البلد خمس االستقالل منذ لكن الفدرالیة. البنیة ھذه على – ١٩٦٠ لعام

العاصمة الفدرالیة أبوجا. ومنطقة والیة ٣٦ مجموعھ ما إلى

من – العسكري الحكم طویلتین من بفترتین االستقالل بعد نیجیریا تاریخ تمیز
فرض ١٩٩٩. وتم حتى ١٩٨٤ عام من أخرى ومرة ١٩٧٩ عام ١٩٦٦ حتى عام
عام ودستور ١٩٧٩ عام دستور  – االستقالل بعد للبالد  الرئیسیان الدستوران

للمدنیین. الحكم عن التخلي قبل العسكریین الحكام بواسطة – ١٩٩٩

نیجیریا. بھا تحكم التي كانت الطریقة على تغییرات كثیرة ١٩٧٩ دستور أجرى
المتوارث عن الوزراء مجلس على القائم الحكومة أسلوب تغییر على فقد عمل
الحكومات وأقام األمریكي؛  األسلوب غرار على رئاسي نظام إلى البریطانیین
وشجع للحكومة؛ الثالث  المستوى بوصفھا  المحلیة
العرقیة تقلیل التوترات بھدف فدرالیة قویة بنیة قیام
العرقیة المجموعات بین االختالفات تأكید خالل من
حیز دخل – والذي الحالي كان الدستور النیجیریة.
انتقالیة عملیة نتاج – ١٩٩٩ أیار/مایو ٢٩ في التنفیذ
عبد السالم اللواء برئاسة العسكریة قادتھا الحكومة
عام دستور فإن طفیفة، تعدیالت وباستثناء أبوبكر.
دستور زال ما .١٩٧٩ عام دستور ذاتھ ھو ١٩٩٩
خمسة عن یزید لما اآلن  المفعول ساري  ١٩٩٩
االستعمار، بعد سابقیھ  جمیع بذلك متخطیًا  أعوام،
مستوى على –انتخابات عامة اختبار لھ بأول ومر
التشریعیة المجالس في كبیرة نتجت عنھا تحوالت والتي ،٢٠٠٣ عام أجریت البالد
الوالیات حكومات من كثیر في النظام وتغییر الوالیات مستوى وعلى  الفدرالیة

المحلیة. والحكومات
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جمیع بذلك متخطیًا
االستعمار، بعد  سابقیھ
لھ اختبار  بأول ومر 
على عامة –انتخابات 
أجریت البالد مستوى 

2003 عام



٣٥ نیـجیــریـا

توازن زال فما الفدرالیة، الدستور لترسیخ البنى واضعي جھود من الرغم على
فترات أساسیین: لعاملین ھذا الحكومة المركزیة. یعود صالح في نیجیریا في القوى
االقتصادي المورد على المركز وسیطرة ومتماسك، موحد عسكري حكم من طویلة
الذین من استیاءًا عمیقًا المركزیة الحكومة قوة أثارت النفط. – وھو للبالد األساسي
للسلطة التركیز ھذا بأن  الكثیرون ویعتقد  الضعف.  شدیدة الوالیات  بأن یؤمنون 
اآلن یتجلى والذي الموارد إدارة الفساد وسوء تفشي عن المسئول ھو المركز في
الوحدات إلى السلطات تفویض ھناك دعوات لمزید من كانت وبالتالي، الحكم. في

الفدرالي. االتحاد في المكونة

على كان ومؤخرًا  شائكة. مسألة الفدرالي االتحاد عائدات  اقتسام  تحول لقد 
یتعلق فیما العلیا المحكمة من دستوري تفسیر على الحصول الفدرالیة الحكومة
موارد من االستفادة غینیا خلیج تحد التي أو "الدلتا" والیات استطاعة بمدى 
Principle of االستتباع  مبدأ أساس على الشاطئ عن البعیدة النفطیة البالد
باإلضافة على الموارد ناجم عن الرغبة في السیطرة حدث احتكاك . Derivation
الفدرالیة الحكومة بین الوطنیة الموارد القتسام المرنة إلى فھم اآللیة االفتقار إلى

المشكلة. من فاقم من الحكومة، مما والمستویات األخرى

الھیكل الراسخة بواسطة الفدرالیة المبادئ بعض تحریف ذلك، أدى على عالوة
قضاء نمو إلى السیاسي التدخل عزل القضاء عن إلى والحاجة العسكري القیادي
الرغم على – التنظیم ھذا أن السائد ھو االعتقاد فدرالیة. دولة في وحدي مركزي أو
والنفوذ المالیة الضغوط عن القضاء لعزل العالج یعتبر الفدرالیة – مع تناقضھ من

الوالیات. حكومات قبل من سیمارس علیھ كان ربما الذي السائد

الخاصة الدستور مواد استخدام أساءوا النیجیریین أن على نؤكد أن ینبغي كذلك
كلمة تستخدم البالد. المواطنة في بحقوق تمتعھم أعاق مما  األصلیین" "بالسكان
لمكان األصلیین السكان لتعریف  – مبتكرة نیجیریة كلمة  وھي - "indigene"
للسیاسة العكسي األثر كان المكان. لھذا حدیثًا القادمین للمواطنین بالنسبة محدد
بناء لجھود معیقًا "المستوطنین"، مقابل في األصلیین، بالسكان للنھوض المتعمدة

ومتحد. قوي بلد

أسباب ترجع كبیر. حد إلى باألزمات ومثقلة ھشة الدیمقراطیة النیجیریة تزال ال
وحل آلیات بناء اإلجماع للعدید من السیئ االستخدام كبیر إلى بشكل األزمات ھذه
غیاب الرغم من على األمل – الدستور. ھناك ما یدعو إلى الموجودة في النزاعات
المتعددة العرقیة فقد أظھرت المجموعات علیھ بحریة – التفاوض تم فدرالي نظام
المشاحنات وحتى  بینھا. فیما للتوافق میوًال تقلیدي بشكل  نیجیریا  في والمتباینة
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الوطنیة، الموارد في المشاركة حول كبیر بشكل تدور فإنھا الحالیة السیاسیة
كستار. والدین العرقي االنتماء مستخدمة

حیث وضعتھا تستجیب لمشكالتھا وقیادة الجید ماسة للحكم في حاجة نیجیریا
متأخرة مرتبة في المتحدة األمم عن الصادرة المتعاقبة البشریة التنمیة تقاریر مؤشر
ینبغي معیشة الشعب. مستوى وتحسین الفقر من بالحد یتعلق وخاصة فیما للغایة،
نحو واالستراتیجیات السیاسات تطویر ھو للحكومة الرئیسي الھدف یكون أن
للحكم فدرالي نموذج سیتعرض أي وإال القلق على یبعث الذي االتجاه ھذا تغییر

للخطر. وضعھ – في اإلخالص بلغ مھما – الدستوري


