
الدول من مثل العدید أنھا إال ١٩٦٠ عام السیاسي االستقالل على نیجیریا حصلت
الحین. ذلك منذ مستمر دیمقراطي بحكم تتمتع لم وآسیا الالتینیة أفریقیا وأمریكا في
وأربعون عامًا من خالل الخمسة أنھ لدرجة مرات عدة التدخل على الجیش عمل
الجدیر األمر  فقط. سنة ١٥ لمدة الحكم في الدیمقراطي الحكم نظام نجح السیادة
السلطة إزالة ھو أستالم السلطة بعد العسكري للنظام ھام عمل ھو أن أول باالھتمام
بالتالي بھا. الدستوریة الخاصة المواد تعلیق خالل من للحكومة والتنفیذیة التشریعیة
جدًا قصیرة لفترة فإنھ نیجیریا في والتنفیذي التشریعي الحكم إلى یشار عندما فإنھ

والدستوري. والنمو القانوني بالتوتر ملیئة
للحكومة برلماني نظام إیجاد على االستقالل منذ النیجیري الدستور عمل
عام من الثاني ینایر/كانون حتى استمر والذي - ویستمنستر بنموذج یعرف -
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عام الحكم  من  الجیش انسحاب عند الحكم.  زمام  بأخذ الجیش قام عندما   ١٩٦٦
المعمول بالنموذج متأثرًا رئاسي للحكم إلى نظام نیجیریا في النظام تغیر ١٩٧٩

النظام ھذا إال أن األمریكیة، المتحدة الوالیات في بھ
الجیش یأخذ أن قبل فقط سنوات أربع لمدة استمر
بسوء المدنیة الحكومة متھمًا أخرى مرة الحكم زمام
الحكم دفة وصلت إلى ثم والضعف والفساد. اإلدارة
مایو/ ٢٩ في جدیدة دیمقراطیة حكومة نیجیریا في
Chief أوباسانجو أولسیغن  برئاسة  ١٩٩٩ أیار
عسكري جنرال (وھو  Olusegun Obasanjo
ال للدولة). عسكریًا  رئیسًا  یوم  ذات وكان  متقاعد

اآلن. حتى القائمة القضایا الرئاسي أحد مواجھة النظام في البرلمان مسألة تزال
ھناك سلطة أبوجا. الفدرالیة والعاصمة والیة ٣٦ من النیجیریة الفدرالیة تتكون
إلى باإلضافة النواب ومجلس الشیوخ مجلس من تتكون منتخبة وطنیة تشریعیة
الذي التنفیذي بمثابة الرئیس یعتبر حاكم والیة یترأس كل الفدرالي. سلطة القضاء
في رئیس الفدرالیة. یوجد یمارسھا التي والمسئولیات نفس المھام والیتھ في یمارس

وسلطة قضائیة. تشریعي أحادي والیة مجلس كل
التشریعي الحكم حیث من الدولة في خطیرة دستوریة مشاكل أیة تظھر لم
وحالة الحكام نواب إلى االتھام توجیھ من حاالت ثالث أو حالتین عدا ما والتنفیذي
تتعلق اإلشكالیة الحاالت من ھناك عدد كان أنامبرا. كما والیة حاكم فیھا تورط

الفدرالي. المستوى على وتنفیذیة تشریعیة صالحیات بممارسة
بتطویر الدستوریة، سلطاتھ ممارستھ خالل من الرئیس، قام عام ٢٠٠٠ في
أن إال  ،١٩٩٩ عام  دستور بنود مع منسجمًا یصبح لكي الساریة القوانین  أحد
على اعتدى وبالتالي تشریعیة وظیفة بممارسة قام الرئیس بأن ادعوا المشرعین
حالة الرئیس أعلن ٢٠٠٤ عام من مایو/أیار  وفي  التشریعیة. الھیئة صالحیات
والسلطة الحاكم مھام وعلق نیجیریا، وسط شمال في الھضبة والیة الطوارئ في
األعمال ھذه أن المعلقین من العدید أكد ولقد أشھر. ستة لمدة الوالیة في التشریعیة

دستوریة. غیر
عام ففي مناسبات. عدة في صالحیاتھا بتخطي التشریعیة السلطة اتھام كما تم
الذي ٢٠٠١ لسنة االنتخابات  قانون بتحدي الوالیات حكام من عدد قام  ٢٠٠٢
من بین ألنھ، دستوریتھ أساس عدم التشریعي الفدرالي على المجلس علیھ صادق
سنوات أربع إلى المحلیة الحكومات رؤساء والیة توسیع أخرى، عمل على أمور
دعم االعتراض العلیا المحكمة الدستور. قررت المحددة في الثالثة السنوات من بدًال

القانون. من العالقة األجزاء ذات فعالیة عدم وأعلنت

یشار عندما فإنھ بالتالي
التشریعي الحكم  إلى
نیجیریا في والتنفیذي
جدًا قصیرة لفترة فإنھ
والنمو بالتوتر ملیئة
والدستوري. القانوني
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السنوات خالل والتنفیذي التشریعي الحكم من النیجیریون تعلمھا التي الدروس
بصالحیات یتمتع الرئیس أن ھي  عام ١٩٩٩ منذ الدیمقراطي  الحكم من الست
الوضع ھذا لقد زاد المركز. في للصالحیات زائد عن الحد تركیز ھائلة وأن ھناك
الناس یتنافس الفدرالي. التشریعي المجلس وعضویة الرئیس مركز جاذبیة من
المنافسة تكون وأحیانًا بینھم، من الرئیس یكون أن على الدولة من مناطق عدة في
عن نیجیریا ورثتھا التي  الفدرالیة  الھیكلیة أن نجد اآلن  وحتى الوطیس. حامیة
تسمح ال مجتمعین، والغرب الشرق من أكبر الشمال حیث البریطاني، االستعمار
واحدة كوحدة یصوت الشمال ألن أجزاء الدولة من جزء أي من الرئیس یكون بأن

الرئیس. النتخاب األغلبیة الالزمة ینتج وبالتالي االنتخابات الرئاسیة في
الفدرالیة الھیكلیة عن العام  الرضا عدم ونتیجة األخیرة  السنوات في نشأ
شمال سیاسیة ھي: جغرافیة مناطق ستة إلى الدولة تقسیم على إجماع النیجیریة 
وجنوب غرب، وجنوب شرق، وجنوب غرب، وشمال شرق، وشمال وسط،
الشمال في لألقلیات ممیزة ھویة إیجاد ھي المناطق لھذه الرئیسیة المیزة جنوب.
الذین الشرق والغرب الذین في وأولئك الدولة وسط منطقة شمال سیكونون في الذین
الرئیس مركز  أن وھي أخرى الجنوب. ھنالك میزة جنوب منطقة سیكونون في
نیجیریا في  جزء كل فإن وبالتالي المناطق بین متعاقب نحو على یوزع  سوف
على سیعمل أنھ على إلى ھذا المركز رئیس، حیث ینظر تقدیم فرصة لھ سیكون

الرئیس. منھا ینتخب التي المناطق في السكان ورفاھیة حیاة تحسین
یعتقدون أن حیث أنھم أقالیم إلى البالد تقسیم یفضلون الناس من الكثیر أن إال
وزراء لرئیس أقالیم تخضع إلى تحویلھا یمكن الستة الجغرافیة السیاسیة المناطق
بینما الفدرالیة وحدات ستشكل الستة األقالیم وأن ووزراء إقلیمیین، إقلیمي وبرلمان
إدارة في ذاتي بحكم إداریة. تتمتع األقالیم الجدیدة وحدات تصبح الوالیات القائمة
صالحیات ستقلص كما فیھا. األمن حفظ على وتعمل الطبیعیة شؤونھا ومصادرھا

األقالیم. إلى وتفوض المركزیة الحكومة
مدتھا والیة منفردة فترة للرئیس أن یكون یجب أنھ تقول أیضًا اقتراحات ھناك
سنوات خمس مدتھا فقط والیة واحدة بفترة الوالیات حكام یتمتع بینما سنوات ستة
والیة كل منھا بفترتي الوالیات وحكام الرئیس یتمتع حیث الحالي الوضع من بدًال
الرئیس صالحیات تتقلص ھذه المقاییس قبول وتطبیق تم وإذا سنوات. أربع لمدة

جاذبیة. أقل المراكز تصبح ھذه كبیر وبالتالي بشكل الوالیات وحكام
في تستمر أن نیجیریا على  كان  إذا فیما مسألة حول  الرأي  في انقسام ھناك
تتبنى خلیط من االثنین. البعض أو البرلماني النظام الرئاسي أو تعود إلى نظامھا
التنمیة على دعم تكلفة ویعمل ألنھ أقل لنیجیریا األفضل ھو البرلماني النظام یعتبر
یقول والتنفیذیة. التشریعیة السلطتین بین  التعاون  وتعزیز والمسائلة الدیمقراطیة
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منذ سنوات ستة البرلماني لمدة النظام تجربة تم أنھ النظام الرئاسي یؤیدون الذین
عشر عن تزید قائمًا لمدة یزال ال فإنھ الرئاسي النظام أما فشل، أنھ إال االستقالل

أن یستمر. یجب سنوات وبالتالي
ھیكلیة عن البحث إن طرق. مفترق نیجیریا اآلن على الفدرالیة في أن شك ال
قدر التكیف على فیھ الدولة تعمل الذي الوقت في یزال جاریًا ومقبولة ال حقیقیة

اإلمكان.


