
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 نيجرياي يف السياسي املشهد
 :السؤال

 أعلنت اليت الرائسية االنتخاابت من الفراغ بعد ذلكو  ،11/3/2023 يف نيجرياي يف والوالايت احملافظات انتخاابت جرت
 يوم يف االنتخاابت تلك جرت حيث بوتينو  أمحد بوال التقدمي املؤمتر حزب احلاكم احلزب مرشح بفوز 1/3/2023 يوم يف نتائجها

 وكذلك الثانية، املرتبة يف جاء الذي بكر أبو عتيق الدميقراطي الشعيب احلزب يف منافسه النتائج على اعرتض وقد... 25/2/2023
 ومل النتائج على للمعرتضني دعمها وأعلنت قلقها عن أمريكا وأعربت. الثالثة املرتبة يف جاء لذيا أويب بيرت العمال حزب عن منافسه

 املشهد يف حدثت اليت املتغريات هي فما. املنتخب الرئيس وهنأت ابلنتائج ابتهاجها بريطانيا أعلنت بينما للفائز، هتنئة تقدم
 اابت؟ وماذا تعين مواقفهما منها؟االنتخ هبذه وبريطانيا أمريكا يعين وماذا نيجرياي؟ يف السياسي

 
 :اجلواب

 :التالية األمور نستعرض أعاله ساؤالتالت على اجلواب يتضح لكي

 السابع القرن منتصف منذ مبكر وقت يف نيجرياي بشمال كانو منطقة إىل اإلسالم دخل فقد مسلم، بلد نيجرياي -1
 القرن أواسط يف فعلي بشكل اإلسالم وانتشر التجارة، عرب نيجرياي ووسط مشال الفوالين وأرض اهلوسا أرض يف وانتشر امليالدي،

يت املناطق تلك يف إسالمية إمارة أقيمت بعد فيما مث.. األندلسيني الفقهاء أيدي على امليالدي اشرالع  أو العثمانية ابخلالفة ُسم
 ويشتهر.. م1904 العام يف عليها اإلجنليز قضى حىت عام املائة قرابة دولته استمرت الذي دانفوديو عثمان إىل نسبة سوكوتو خالفة

 .اإلسالمية الشريعة من أحكام بعض والية 12 وتطبق السنة، من املسلمني وأكثر نيجرياي، يف الشرعية حملاكما يف املالكي املذهب

 وغالبية ،مليون 219 حنو 2021 يف املتحدة األمم تقديرات كانت حيث مليونا  220 حنو اآلن نيجرياي سكان عدد -2
 كيلومرت املليون تقاربف نيجرياي مساحة وأما ..املختلفة اءاتاإلحص حسب %75و %65 بني ترتاوح بنسبة املسلمني من السكان

 نيجرياي، ابسم تعرف تر اص اليت املناطق مجيع على سيطرهتا بسط من بريطانيا متكنت م1904-1900 األعوام بني وما مربع،
 إىل احلكم وسلمت ،1/10/1960 يف الشكلي استقالهلا بريطانيا أعطتها مث .فيها اإلسالمي احلكم على قضت أن بعد ذلكو 

 عرقية جمموعات ثالث أكربها خمتلفة، أعراق من نيجرياي تتألف. م1963 عام يف الكومنولث إىل ضمتها مث النصرانية، اإليبو أقلية
 من وغالبيتها الغريب واجلنوب الوسط يف واليوراب املسلمني، من الساحقة وغالبيتها والوسط الشمال يف والفوالين اهلاوسا: وهي كبرية،

 .كاثوليكية ةينانصر  أقلية من الشرقي اجلنوب يف يبوإلوا كبرية، مسلمة أقلية فيها ولكن النصارى

 من انتخابيتني لفرتتني السلطة يف واستمر منازع بال أوابسنجو فيها فاز م1999 العام يف جرت اليت االنتخاابت ويف -3
 ..املسلمني ضد صارخة ةاومعاد ألمريكا واضحا   احنيازا   كمهح مدة لواط أوابساجنو وأظهر م،29/5/2007 حىت م29/5/1999
 تركيز من متكنا وقد له، الداعمني أكرب من تينوبو أمحد بوال وكان جنليز،إلل املوايل خباري حممد فيها فاز 2015 انتخاابت ويف



 متخذا نفسه رشح مث ومن امللوك، وصانع السياسي العرّاب لقب تينوبو أمحد على أطلق إذ السياسي، الوسط يف اإلجنليز عمالء
 يوم نيجرياي يف املستقلة االنتخاابت مفوضية أعلنت فقد ..وفاز 2023 انتخاابت يف نفسه رشح حيث ،دوري" "وجاء شعار

 يوم جرت اليت الرائسية االنتخاابت يف تينوبو أمحد بوال التقدمي املؤمتر حزب احلاكم احلزب مرشح فوز 1/3/2023
 حصلوا قد انخب ماليني 87 من %37 بنسبة صوات مليون 8,8 على حصل وقد مرشحا، 18 بني من كوذل ،25/2/2023
 ماليني 6,9 وحنعلى  الدميقراطي الشعب حزب مرشح بكر أبو عتيق ناالرئيس هاسمناف لحص بينما االنتخاابت، بطاقات على

 رفضا أويب وبيرت بكر أبو عتيق. %25 بنسبة صوت ماليني 6,1 حنو على العمال حزب مرشح أويب وبيرت %،29 بنسبة صوت
 عتيق وقام. شفافا" وال نزيها وال حرا يكن مل "اقرتاع إىل أدى والذي فيها التالعب جرى أنه ويعتربان فيها الطعن ويعتزمان النتائج،
 حزب يف مسؤول قدمو  لالنتخاابت املستقلة الوطنية اللجنة مكاتب خارج واحتشدوا 6/3/2023 يوم أتباعه من مسرية بتسيري

 ذلك مل تتغري نتائج االنتخاابت. ومع ..ابألمر متعلقا االنتخاابت جلنة يف مسؤول إىل لتماساا الدميقراطي الشعب

 نشره بيان يف كليفريل جيمس خارجيتها وزير لسان على جاء كما نيجرياي يف االنتخابية ابلعملية بريطانيا أشادت وهلذا -4
 اململكة )"تثين: البيان يف جاء فمما. تينوبو أمحد بوال املنتخب الرئيس وهنأ 1/3/2023 يوم الربيطانية للحكومة الرُسي املوقع

 ممارسة يف ومرونتهم صربهم وعلى الوطنية اجلمعية وانتخاابت الرائسية االنتخاابت يف ملشاركتهم النيجرييني الناخبني على املتحدة
 اليت واملخاوف االنتخاابت نتيجة من املعارضة أحزاب موقف ونالحظ. تينوبو أمحد بوال باملنتخ الرئيس هننئ. الدميقراطية حقوقهم
 على السلطات نشجع حنن. الفنية والتحدايت التأخري ذلك يف مبا العملية تنظيم بشأن املدين واجملتمع املراقبة بعثات عنها أعربت
 مؤيد موقف فهذا. النيجريي"( الشعب إرادة حتقيق على والرتكيز القةالع القضااي حلل إجراءات واختاذ بعناية املخاوف مجيع دراسة

 معتربة املخاوف مجيع دراسة سلطاته من تطلب وإمنا ابلتالعب أو ابلتزوير محلته تتهم ال وهي بريطانيا، قبل من املنتخب للرئيس
 ابالحتاد اخلارجية السياسة ممثل قالف أمريكا، ةمواجه يف األورويب االحتاد من أتييد ظهر ذلك وجبانب. الدراسة يف نزيهة السلطات

 البلد يف الدميقراطية لتدعيم رئيسة فرصة أايم قبل نيجرياي شهدهتا اليت والربملانية الرائسية االنتخاابت )"إن بوريل جوزيب األورويب
. (28/2/2023 كوان... لدميقراطية"اب التزامه النيجريية الشعب أظهر التشغيلية تقااواإلخف الصعب السياق برغم. أفريقيا بغرب
 جهة النفوذ األمريكي يف أفريقيا.موا يف له أورواب أتييد يظهر كما نيجرياي يف اجلديد املنتخب للرئيس بريطانيا دعم يظهر هنا ومن

 بيان يف سبراي نيد األمريكية اخلارجية ابسم الناطق قال. تينوبو أمحد بوال انتخاب جتاه سلبيا األمريكي املوقف كان -5
 آليات هناك. األخرية لالنتخاابت كبرية توقعات لديهم تكون أن ينبغي لكن املخاوف، هذه مثل تساورهم أن للنيجرييني )"حيق
 القانوين اإلنصاف سبل ملتابعة النتائج، يف للطعن يسعى حزب أو مرشح أي ونشجع. االنتخابية النزاعات يف للفصل قائمة راسخة

 اليت املناطق يف الوضع حتسني على املستقلة الوطنية االنتخابية اللجنة حث يف اآلخرين الدوليني املراقبني إىل نضمن. اآلليات هذه عرب
 العملية هبا أجريت اليت الطريقة بشأن إحباطهم عن أعربوا األحزاب وبعض النيجرييني أن نتفهم.. االهتمام من قدر أكرب إىل حتتاج

 إزاء أيضا القلق يساوران. الرائسة انتخاابت يف مرة ألول استخدمت اليت الفنية العناصر يف رالقصو  أوجه خصوصا االنتخابية،
، (2/3/2023 النيجرية ليدرشيب صفحة ...االنتخاابت" أثناء يف للهجوم اإلعالم وسائل أعضاء تعرض عن تتحدث اليت التقارير
 للرئيس هتنئة تقدم ومل االعرتاض على وتشجعها االنتخابية العملية على اعرتاضاهتا يف املعارضة األحزاب مواقف تؤيد هنا فأمريكا
يد اجلد الرئيس أن يؤكد ما. االنتخاابت أثناء للهجوم اإلعالم وسائل تعرض عن تتحدث تقارير إزاء يساورها القلق أن وتعلن الفائز،

 ليس على هواها وال اتبعا هلا.



 خالل أوابساجنو أولوسيجون عهد يف الرئيس انئب يشغل كان ملعارضا احلزب ميثل الذي بكر أبو عتيق املرشح إن -6
 ولكونه. احلكم إىل ليصل بكر أبو عتيق تدعم أمريكا أن فظهر. ألمريكا اتبعا كان أوابساجنو أن واملعروف. 2007-1999 الفرتة

 الطرف يف وهو مالية، قدرات ولديه وأتييد ثقل وله مسلم أصل من أيضا هو الذي تينوبو أمحد بوال ينافس جعلته مسلم أصل من
 على استشرى الذي الفساد بسبب الدميقراطي الشعب حزب شعبية اخنفضت وقد. اإلجنليز عمالء من اريخب حممد مع اآلخر
 بصب األخري وقيام جواناثن، كودالك عهد على وخاصة ،2015 وعام 1999 عام بني ما الفرتة يف البالد حيكم وهو عهده
 وجهت أمريكا سيدته نإ حىت. (اإلرهاب حماربة) بدعوى واضطهادهم املسلمني ضد والتمييز التعسفية مبمارساته ر،النا على الزيت

 تورطت إذ عليه، القبضة إلحكام وإمنا إلصالحه ليس ولكن عهده، على احلكم ويف احلزب يف املستشري الفساد هلذا انتقادات
سك اأمريك بيد كان وبذلك ابلفساد، احلاكمة الطغمة  كأهنا لتظهر العام الرأي متاشي أن وأرادت فضحتهم، خالفوها فإذا عليهم ممم

 .األرض يف املفسدين وداعمة املفسدة وهي إصالحهم على تعمل وال عليهم تسكت اليت وهي الفساد ضد

 على عملت وقد آخر رجل هلا يكون بكر أبو عتيق الدميقراطي الشعب حزب مرشح ينجح مل إذا احتاطت هلذا -7
 حزب إىل وانضم ،2022 أاير شهر يف املاضي، العام الدميقراطي الشعب حزب من فاستقال! نظيف وكأنه أويب بيرت وهو تلميعه

 حزب مرشح بكر أبو عتيق بني نيجرياي يف األكثرية يشكلون الذين املسلمني أصوات تتوزع أن احتسبت أهنا ويظهر العمال،
 وهو كوانكواسو موسى رابيو وكذلك لإلجنليز، املوايل احلاكم التقدمي املؤمتر حزب مرشح تينوبو أمحد بوال وبني الدميقراطي الشعب

 بنسبة األخرية االنتخاابت يف الرابعة املرتبة يف وجاء صيته يشيع بدأ الذي القومي النيجريي الشعب حزب ومرشح مسلم أصل من
 املرشح أنه وتشيع تلميعه، على األمريكية اإلعالم وسائل خذتوأ نصراين وهو أويب بيرت دعم إىل أمريكا عمدت وهلذا. 6%

 بلومبريغ شركة ذكرت فقد. الشباب جيل وحلكم للتغيري ويتوقون السكان من %60 يشكلون وهم النيجريي للشباب املفضل
 الذكية اهلواتف تطبيق عرب نيجرياي 2384 لنحو االستطالع وأظهر نيجرياي يف العام للرأي استطالعا أجرت أهنا األمريكية اإلعالمية

. أويب بيرت فوز وتوقعت األمريكية يب إي إن إي مؤسسة ذلك مثل فعلت وكذلك. الرائسية االنتخاابت يف يفوز قد أويب بيرت أن
 هو كان الدميقراطي الشعب حزب أن علما. ذلك مثل ناياألمريك الدويل اجلمهوري واملعهد الوطين الدميقراطي املعهد توقع وكذلك
 وكان الرائسية، تاالنتخااب يف للفوز ابلقوة تمتعي الذي الوحيد احلزب وكان 2015 عام حىت نيجرياي يف املشهد على املسيطر
 حماوالت رغم ابلفوز بريطانيا عميل خباري حممد بتمكن تغري قد السياسي املشهد ولكن. أمريكا حلساب مييل السياسي الوسط
 .فوزه عرقلة أمريكا

 نيجرياي فإن حوهلا، ساخن صراع يف وأمريكا بريطانيا وخباصة الكربى الدول جعلت قد نيجرياي يف النفطية وةالثر  إن -8 
. النفط احتياطي حيث من دولة وعاشر للنفط مصدرة دولة واثمن العامل يف للنفط املنتجة الدول بني من عشرة الثانية املرتبة حتتل
 تقديرات أن إال برميل، مليار 22 إىل 16 بني ما األمريكية الطاقة معلومات وكالة قبل من نيجرياي يف النفط احتياطي تقدير مت وقد

 الصنف من كونه نيجرياي نفط على املتنافسني لعاب سيالن سبب هو النفط وهذا ..برميل مليار 35,3 إىل يصل أبنه تقول أخرى
 بئرا   1481و نفطيا   حقال   159 نيجرياي وعند. التكاليف فضمنخ وتكريره بعيد حد إىل الكربيت من نقي أنه أي احللو أو اخلفيف

 على أمريكا دخول أن غري النيجريي النفط يف املتحكمة هي الربيطانية النفطية الشركات وكانت. النيجريية النفط وزارة حبسب نفطيا  
 .يطانيةالرب  الشركات استفراد من حد   قد أوابسينجو، عهد يف أي م،1999 بعد وخباصة النفط، خط

 .السياسيني وفساد املدقع والفقر اهلائلة والديون املتعثر واالقتصاد األمن انعدام مثل خطرية مشاكل نيجرياي تواجه -9
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 البالغني جلميع %33 البطالة ومعدل ،2022 عام هناية يف %21,5 التضخم معدل بلغ فقد مرتدية االقتصادية فأوضاعها
 تقديرات حسب الفقر خط حتت نسمة مليون 220 حنو عددهم البالغ البالد أهل من %40 حنو ويعيش. للشباب %42,5و

 فئات ثالث تغيري إىل الدولة دفع ام كبري لكبش الفساد ىموتنا. النيجريية العملة قيمة وتراجعت. 2022 آذار يف الدويل البنك
 النفط سرقة مشكلة وتتعاظم أفريقيا، يف القتصاداتا أكرب من تعد أهنا علما. 2023 شباط املاضي الشهر بداية يف البالد عملة من
 وتعاين. السيارات وقود يف النقص إىل ابإلضافة النفط، من البالد صادرات تراجع إىل أدى ام مزمنة مشكلة وهي البالد جنوب يف
 عليها يناتوالتأم الراب أي الديون تلك خدمة وتصل 2022 حزيران إحصاء حسب دوالر مليارات 103 حنو بلغت ديون من

 كلو . املستعصية اخلطرية املشاكل تلك بسبب يسعفها مل وهذا النفط، مصدري كبار من أهنا مع. سنواي دوالر مليار 12 بنحو
 الذي احلكم نظام بتغيري أي الفساد هذا إبزالة فاحلل. واجلديد القدمي االستعمار لدول وتبعيتهم واحلكام احلكم فساد إىل يرجع ذلك

 احلكم وخاصة أخرى أبشكال مستعمرة بقيت ولكنها الشكلي االستقالل لنيجرياي أعطت عندما املستعمرة يابريطان صاغته
 أو مسلم أصل من يكونوا أن بني فرق ال هلا اتبعني حكاما ونصبت الغربية الدساتري من مستوردا دستورا هلا ووضعت. واالقتصاد

يطانيا والصراع بر  منافسة يف تبدأو  اجليش واخرتقت املاضي القرن اتنيسبع منتصف يف أمريكا جاءت أن إىل. نصراين أصل من
 معها على البالد.

 فتصرحيات. مباشر بشكل البالد شؤون يف وبريطانيا أمريكا وخاصة املستعمرة الدول لتدخ   ذلك كل إىل ابإلضافة -10
 اخلارجية الشؤون مسؤول تصرحيات مث ومن الربيطانية، اخلارجية وزير وبيان األمريكية، اخلارجية ابسم املتحدث األمريكي املسؤول
 والطلب ورفضها ابستنكارها نيجرياي يف والسياسيون احلكام يقوم أن فاألساس. البالد شؤون يف مباشرا تدخال تعترب األورويب لالحتاد

 البلد إنقاذ كيفية يف ريالتفك مث ومن. معهم الصالت وقطع ذلك من وحتذيرهم بالدهم يف التدخل عن الكف الدول تلك من
 أبن يتوصلون سوف فإهنم ذلك مثل حصل وإذا. ختديرية أو ترقيعية وليست جذرية حلول عن والبحث وخملص جاد بشكل

 خالفة يف املتجسد النظام تطبيق يف اجلميع بني يو اسي الذي اإلسالم إال أطيافه بكل وشعبها نيجرياي ينقذ وال احلل، هو اإلسالم
 أكانوا سواء وترحاهلم، وحلهم معيشتهم يف يلزمهم ما وأتمني مصاحلهم حتقيق يف الرعية من أحدا حيايب فال النبوة، هاجمن على راشدة

 ومتفوقة، متقدمة البالد جتعل صناعية ثورة فيها وحيدث االستعمار من وخيلصها ابلبالد ينهض الذي وهو ...نصارى مأ مسلمني
 أرواحهم على وأيمنون اجلميع، فيستغين متييز، بدون عليهم وتوزع هلم، عوائده كل ونوتك نفطهم ويستخرجون صناعتهم يبنون

 .جوع وال خوف وال فقر وال بطالة فال أمواهلم، وعلى وأعراضهم

 ﴾ اأْلَْلَبابِ  أِلُوِل  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإن  ﴿
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