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           نظرة عامة عمى السياسات العرقية في نيجيريا منذ االستقالؿ 

بييئة مجتمع  ة كتؿ او تجمعات مف عدة قوميات و التي تؤلؼ البالد مجموع انيجيريتعد 
المغات و العادات و التقاليد يعطي البالد تنوعا كيانات , واف االختالؼ في متعدد الوجوه و ال

قاـ مف خالؿ توحيد تشكيؿ بريطاني  يؿ سابقا اف نيجيريا ىي عبارة عففقد ق ثقافيا غنيًا ,
ىو , وىذا قوميات مختمفة في بودقة بمد واحد يعرؼ اليوـ بجميورية نيجيريا االتحادية 

لوغارد , حيث اف ذلؾ االندماج جمب محمية نيجيريا ي ذكره المورد فريديريؾ الذ االندماج
,  الشمالية و مستعمرة الغوس و محمية جنوب نيجيريا الى اف تكوف متمثمة في بمد واحد

القوميات العرقية عمى اختالفيا , وكاف ىذا  ا خدـ مصالح بريطانيا بغض النظر عفوىذا م
 مف اجؿ السمطة في نيجيريا .االجراء ىو بداية الصراع العرقي 

القوميات  ف ىناؾ صراع بيف, كا 0851ستقالؿ السياسي عاـ فمنذ اف حققت نيجيريا اال 
مى السمطة السياسية والمصادر الطبيعية , وىذا مما لبالد  لمحصوؿ عالعرقية المختمفة في ا

فمنذ االستقالؿ يمكف اعطاء سمة ,  0861الى  0856ادى الى نشوب حرب اىمية مف عاـ 
عرقية , ففي الجميورية االولى  –لديمقراطية النيجيرية عمى انيا سياسات  مبنية عمى قاعدة ا

مى الصراع مف اجؿ السمطة بيف ثالث كانت حوادث السياسية الوضعية و العرقية  دليال ع
لو مع وجود تحت قيادة الزعيـ اوبافيمي او  AGب مييمنة , وىي  المجموعة الحية احزا
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  NCNCالوطني لممواطف النيجري في الجنوب الغربي , و المجمس  قاعدتو بيف اليورباس
, و مجمس  تحت قيادة الدكتور نامدي  ازيكو مع قاعدتو بيف االغبوس في الجنوب الشرقي

مع وجود قاعدتو بيف الياوسا والفوالاني تحت قيادة السير احمدو بيمو   NPCالشعب الشمالي 
الثانية  التوازف الثالثي مف جديد في الجميورية و لقد عاد ىذا  في الجزء الشمالي مف البالد ,

في  ت يتارجحابافيمي اولو الذي كانتحت قيادة الزعيـ   UPNبحزب الوحدة في نيجيريامتمثاًل 
 مف التابعييف الرسمييفكانت كتمة موالي الحزب , واف  الجنوب الغربيقابضًا عمى   سياستو 

, اما حزب الشعب  عرؽ اليورباس يسيطر عمى الحزبلمزعيـ اوبافيمي  اولوو , وكاف 
يتواجد في   NCNCفقد كاف تحت قيادة الدكتور نامدي ازيكو  حالو حاؿ   NPPالنيجيري 

لو واجية    NPNاالغبو  في جنوب شرقي نيجيريا بينما كاف الحزب الوطني النيجري واليات 
اف ويجب ,   NPCكبيرة و لو قاعدتو الساندة  في الشماؿ و ىو يعكس  التراث المندثر لمػ 

يالحظ اف تمؾ االحزاب الشعبية  ذات القاعدة العرقية كانت اكثر تجسيدًا لمسياسات العرقية في 
 الولى .الجميورية ا

لالحزاب تحرير ىذا  التقاسـ الثالثي  لقد حاوؿ النظاـ العسكري لمفريؽ اوؿ ابراىيـ بابانجيدا  
و الميثاؽ   SDPالحزب الديمقراطي االجتماعي ياسية في نيجيريا مف خالؿ تاسيس الس

 في الجميورية الثالثة حت عنواف حزبيف سياسييف رئيسييف ت  NRCالجميوري الوطني 
ة في انياء االشكاؿ العرقية الى سياسات  حزبيكبير دة , وىذه الطريقة نجحت  بشكؿ الفاس

 0882حزيراف  01الئؽ لالنتخابات الرئاسية  في في نيجيريا , ولكف بالنسبة  لمغاء الغير 
 في تمؾ االنتخابات  ابيوالسع مف فوز باشوروف ـ . ؾ . و . مى نظاؽ واعحيث كاف يعتقد و 

اف ىذا االلغاء قد اجج  ايضا  , ويجب اف يالحظ يوروبا مف  الجنوب الغربي لاو ىو مف نخبة 
مما  وخاصة في الجزء الجنوب الغربي مف البالد و الشعبية  اإلقميميةالتوتر العرقي و الكراىية 

الخالؼ في اف ىناؾ حكـ اقمية   موجود في الشماؿ و ىو مستعد دائما عزز  وبشكؿ اكبر 
فاف االزمة   (0882النتزاع السمطة مف الشماؿ , ووفقًا لػ )  بوكالتر غيير قاومة اي تلم

بدا  0822عندئذ ىي اف ابناء نيجيريا  ومف جميع البالد الذيف اشتركوا في انتخابات عاـ 
لمتصويت,  و بالمقابؿ قاـ الحواجز االقميمية انيـ يتغمبوف عمى ارث الصراعات العرقية و 
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اكثر مف حقوؽ ؽ عمييـ ولصؽ اليوية العرقية بشكؿ اولي لمتضييالزعيـ ابيوال باستخداـ قوتو 
 المواطنة لدييـ كابناء لنيجيريا .

عبرت عف نفسيا في  فاف السياسات الشرقية العرقية ميورية الرابعة الحاليةجاما في ال
سيطر عمييا عرؽ اليورباس  بشكؿ رئيسي في يل   CANنشاطات المجمس الحي لنيجيريا

ىيمنت عمى قيادة االغبو   APGA جنوب غرب البالد , كما جميع التحالفات التقدمية الكبيرة
مف قبؿ الياوسا و الفوالني في نيجيريا الشمالية .  و لغاية االف يمكف القوؿ  وبالكثير مف 

ذي لديو قيادة كبيرة عبر الخطوط العرقية  و ال  PDPالثقة  انو  حكـ حزب الشعب  الديمقراطي 
المحمية و الوطنية عبر البالد في الجميورية الرابعة ىذه   طويال عمى األحزابو الذي سيطر 

. 

 ظمـ السياسيات العرقية  في نيجيريا  

عمى االحزاب  د سيطرت المجموعات العرقية  االغبو و اليوروبا و الياوسا اعاله  فق ناكما ذكر 
عرقية في نيجيريا , وربما كاف ىذا نتيجة اعدادىا  مجموعة 141ية  مف بيف اكثر مف الوطن

, وعمى نفس النمط المتبع  في مشاركتيـ  و تغمغميـ في الحكومات الكثيرة مف حيث السكاف 
اف استبدادا كيذا و سيطرة عمى ما يختاره و ,  0851الالحقة منذ تحقيؽ االستقالؿ عاـ 

ازعج و اقمؽ دائما المجموعات العرقية االخرى التي  الوطنية (بػ ) الكعكة  لتسميتو النيجيريوف
حيث  في نيجيريا , حساباتالت شعرت بانيا خارج في حد ذاتيا , وىذا االقميا أقميةكانت تثمؿ 

اف موقفا يتمثؿ بعدـ الثقة و الخوؼ و الشعور باالحباط كاف يؤثر بشكؿ متفاوت عمى الشعور 
, وضمف مجموعة صغيرة مف لميوية و الروح الوطنية نفس المنواؿ  بالوطنية , وعمى

لترفع الشعور بالوطنية مف الحاجة و الرغبة مف اجؿ المجموعات  المجموعات العراقية تبرز
في النظاـ النيجيري مع موقؼ اقؿ فيـ يتساءلوف عف مفيوـ الوطنية  لتقرر مصيرىا بايدييا ,

 يـ .اكتراثا تجاه القضايا المؤثرة في

السياسية لنيجريا يعطي  –جنوب المنطقة الجغراقية  –شعب دلتا النيجر في  جنوب  اف وجود
اف سنوات مف االستغالؿ ذا الصراع لغرض التحرير السياسي و االقتصادي , و يل ايجازاً 

تتوجت  ؿ شركات االستكشافات النفطية ة الموجودة بكثرة في منطقتيـ مف قبيعيلممصادر الطب
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جمب انتباه  قادة دلتا النيجر الالحقوفع بالنسبة لمشعب , و حاوؿ ف مع ىذا الوضباالقترا
ساىمت اخيرا سنوات فشؿ وعود  ة المنطقة  و لكف بدوف جدوى , والعالـ في الماضي  لمحن

  .الحكومات الالحقة و شركات النفط في المنطقة في نفاذ صبر الشعب

تفرقة المستعمرة النيجيرية  تـ تعزيزىا مف خالؿ القوانيف االستعمارية التي  قيدت حركة اف 
 اؿ و ىذا ما خمؽ  استقرارا مضطرباً انتقاؿ المسيحييف في الجنوب الى المسمميف في الشم

االراضي خارج عمميات  شراء  لممواطنيف الغير اصمييف في الشماؿ و حتى  انو تـ تقييد
وبدأت اليـ فاصبح االجحاؼ و الكره مستشريًا في االق( 0878المنطقة الواحدة ) افيغبو 

التواصؿ مختمفة تنظر الى بعضيا البعض بشؾ  وريبة في جميع اشكاؿ الالمجموعات العرقية 
عف ازدياد  ئولةمسوبذلؾ اصبحت المعاممة  المتباينة و الغير عادلة لممجموعات العرقية  ,

التعميمي  ووسعت  مقت نوعًا مف التفاوت  في المجاؿ, وخحالة التوتر في المجتمع النيجيري 
 الفجوة االقتصادية والسياسية بيف شماؿ وجنوب نيجيريا .

) فاالمثمة كثيرة عمى اصعدة وخالؿ ىذه الفترة كانت ىناؾ تفرقة متميزة في جميع االنماط  
و المشاركة  مما اثر عمى  التعميـ  و التوظيؼقتصادية و االجتماعية , الحياة السياسية واال

لقد اعطى نقص تمؾ  و(  0871)نولي اسية و توفير الخدمات االجتماعية لمشعب ( السي
القدرة عمى اقحاـ المجموعات في زيادة التوتر و التوظيؼ  البارزة  الحاجات االساسية النخب

 لتحقيؽ اىدافيا . عمى اساس المحسوبية العرقية 

ـ الدستور االستعماري  نيجيريا الى ثالث  مناطؽ سياسية و ىي الشرؽ قس   0836ففي عاـ 
فوالني يييمف عمى الشماؿ و كاف اكثر منطقة  –و الغرب و الشماؿ , وكاف عرؽ الياوسا 

 فقد سيطر عمى الشرؽ  وسيطر عرؽ اليوربا عمى الغرب اىمة بالسكاف  , واما عرؽ االغبو
. 

مف قبؿ ( انو مع وجود ىيمنة كبيرة 0885( و  سوبارو )0880ف  اوساغ )لقد الحظ كؿ م
النيجيريوف  يبدأوسوؼ   وتنتفضوؼ  تثور مجموعة االقميات سالمجموعات العرقية , فاف 

 قيؽ االستقالؿ .لييمنة العرقية كامة تسير نحو تحبالقتاؿ مف اجؿ ا

 عصر ما بعد االستعمار    -ب
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تغيرات في الثقافة السياسية لنيجيريا  0855و  0841ت الفترة المحصورة بيف اعواـ لقد جمب
ع امف حيث تحويؿ ثالث مناطؽ اقميمية الى ثالث مكونات سياسية , وىكذا فقد انحدر الصر 

 تالو الءا, وفي ىذا الوقت  ىددت ؿ ليصبح مف اجؿ الييمنة العرقية مف اجؿ االستقال 
وجود كؿ مف الشرؽ و الغرب بينما انقسـ الشماؿ  مناطقيا بدوره الى  العرقية و شبو العرقية 
تنافس مف اجؿ المصادر نت عبارة عف فترة عرقية مسيسة و كا, ولقد مسيحييف و مسمميف 

ر كبير مف الفساد و مقداالمجموعات العرقية , وكاف ىناؾ  الطبيعية التي افسدت العالقة بيف
اسيوف الماؿ العاـ  استخدـ السيبا بينما مصمحة الوطنية جان, ووضعت الالمحسوبية والمجاممة

العمالة و المحافظة عمييا , ومنذ االستقالؿ  اصبح الوضع في نيجيريا مشحونًا شبكات  لبناء
بالسياسات العرقية بينما خططت النخب مف المجموعات العرقية المختمفة عمى جذب مزيد مف 

المسائؿ التي توحد البالد ميمية قدر المستطاع , ميمميف الى مناطقيـ االق ةالمصادر االتحادي
  71. ص 

, وادى التدخؿ  و التنافس و انعداـ االمف ادت الى انييار الجميورية االولىاف الفوضى  
مف  ,عندما ىدد االغبو 0861و الى  0856لحرب العرقية التي بدات مف العسكري الى ا

اب ب, و كانت اساالوضاع باالنفصاؿ عف االتحاد نيجيريا الغربية و الذيف عانوا مف سوء 
ىي انكار حاجاتيـ االنسانية  االساسية في المساواة  و الحكـ الذاتي و الحرية ,  تذمراالغبو

 المظمومةوعندما يتـ انكار مثؿ ىكذا حاجات فاف الصراع غالبا ما يتبعو اتخاذ الجماعات 
 (  0881نسانية ) بورتوف حقوقيا اال نيؿ  مف اجؿ  لمنضاؿ  وسيمةً لمعنؼ 

بينما كاف السياسيوف يتغمبوف عمى ارث االستعمار الذي قاـ بتجميع المجموعات العرقية 
وترتب ميزلة الديمقراطية  في النخب العسكرية تنظـ االنقالبات ودمجيا في بمد واحد , كانت 

عيد قد تميز اللو ,  اقتصادياً  اكثر بمد  افريقي مف حيث السكاف واكثر بمد يبشر بالخير
التخبط مما جر نيجيريا الى المشاكؿ اقتصادية و الفقر و العسكري بالفساد و الحماقة و 

, في بمدٍ  ما زالت السياسات تتبع التيارات الدينية حتى التسعينات  –الصراعات العرقية 
يروف  العرقية يكوف ىناؾ دائمًا عدـ توافؽ حوؿ قواعد المعبة , حيث يتدخؿ العسكريوف النيـ

ابناء الجنوب ال أكفاء و غير حاسميف , مع اف مف وجية نظرىـ اف القادة المدنييف غير و 
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يحاوؿ الحفاظ عمى ىيمنة الياوسا و الفوالني في انو يثقوف بالنظاـ العسكري النيـ يشعروف 
 نيجيريا .

 يامف  جنوب نيجير  مف عرؽ اليوروبا ىود ابيوال و الزعيـ موشو فاز  0882تموز  01وفي 
, و الشماليوف مالذي يتزعو لكنو رئاستو الغيت مف قبؿ النظاـ العسكري باالنتخابات الرئاسية 

بالبدء بتشكيؿ المنظمات لالحتجاج عمى المعاممة السيئة و ومف اجؿ االنتقاؿ قاـ الجنوبيوف 
باتشا  الجائر لمفريؽ اوؿ ساني ا, وضمف فترة الحكـ المطالبة بالحكومة الديمقراطية المنتخبة 

التيميش و طالبوا بانياء  ىيمنة الذيف كانوا مف الشماؿ و الجنوب مف خشي المسمموف 
الياوسا و الفوالني عمى الميداف السياسي , وقد اشر ىذا التطور ضعؼ الحكومة وعجزىا 

 في نيجيريا .بالنسبة لاللية الفعالة  في ادارة الصراعات العرقية 

عرؽ اليوربا لمؤتمر في نيجيريا , كاف ىناؾ  مقاطعة  الديني –اضافة الى الصراع العرقي 
ع الذي رتب لو نظاـ الفريؽ اوؿ اباتشا , وكاف المؤتمر ييدؼ الى وض 0883دستور عاـ 

 .حموؿ لمجداؿ الدائر حوؿ المسالة العرقية 

ىددوا في مؤتمر االودا و االفينيفير باالنفصاؿ  و بتاجيج ثـ اف ابناء جنوب نيجيريا 
الثقافية  و العسكرية مف  مستميميف ذلؾ مف المجموعات  المظاىرات الغاضبة في البالد

 اليوروبا .

واستمر الصراع بالتصاعد الفترة االنتقالية لمديمقراطية د استمرت الصراعات العرقية خالؿ لق 
ية كانت الييكيم فة باعادة الييكمة السياسية , وعندما طالبت المجموعات العرقية المختم

ت اكثر المخاوؼ المقمقة  ب الصدع , وكانالى ابعد الحدود وحاف الوقت لرأ  االتحادية ممزقة
في البالد  وبرزت البعد الديني  لممنافسة العرقية  مف اجؿ السمطة و الثروة النفطية  ىي

العرقية  المتعددة في  المدف الشمالية مثؿ كانو  وجوس و  زامفارا مف  –الصراعات الدينية 
, وكانت ىناؾ تاجج خطير مطالب الجنوب  بالحكـ الذاتي  سالمية والمطالبة بمحاكـ شرعية ا

عمى مصادر الثروة الموجودة في تمؾ  ةالسيطر مف قبؿ  منطقة دلتا النيجر مف اجؿ  لمموقؼ
ابيب نقؿ البتروؿ و الخطؼ المتكرر  لعماؿ  تخريب ان المنطقة  , وىذا ما ادى باالمور الى 

 النفط .
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 الحرب االىمية :  نتائج التوتر و السياسات العرقية في نيجيريا 

كانت الحرب االىمية النيجيرية نتيجة لمتوترات الدينية و العرقية بيف  مجموعتيف عرقيتيف 
ا ىيكؿ يالخرى  كانت نيجير في نيجيريا ,  حاليا حاؿ الكثير مف البمداف االفريقية ا رئيستيف 

, واف  مصطنع مف قبؿ بريطانيا التي اىممت و تجاىمت االختالفات العرقية و الدينية  والمغوية 
مميوف  51كاف تعداد سكانيا حوالي   0851نيجيريا التي نالت استقالليا مف بريطانيا عاـ 

 ختمفة .مجموعة عرقية  وثقافية م 141نسمة في ذلؾ الوقت و كانت تتكوف مف 

كانت صراعا سياسيا سببو محاولة   0851اف الحرب االىمية  التي اندلعت شرارتيا في  عاـ 
, ووفقا قية مف نيجيريا تحت قيادة المقدـ تشوكوميكا  اوديمغو اوجوكو انفصاؿ المنطقة الشر 

اصابة عسكرية  و ىالؿ مدنييف جراء    211011كاف ىناؾ  ما يقارب  (  0861لػ ) ادو 
الخطوط العرقية , وكانت ىناؾ مناطؽ عمى طوؿ  جاعات  ,  وبعد االستقالؿ تشكمت ثالث الم

و المنطقة الشرقية التي يسيطر عمييا فوالني –المنطقة الشمالية التي يسطر عمييا اليوسا 
لرابعة  وىي  و المنطقة الغرربية التي يسيطر عمييا اليورباس , وتـ تشكيؿ المنطقة ا االغبو

 , 0852بعد اف اصبحت نيجيريا جميورية في العاـ ط الغربية مف المنطقة الغربية منطقة وس
كادونا تشوكوما  نزوغو عاـ نقالب العسكري الذي قاده الرائد بعد اال وازدات التوترات العرقية 

 عمى البالدلمييمنة  محاولة  مف قبؿ االغبوانو  ى الجنوبيوف في ىذا  االنقالبورا,  0855
قاده الشماليوف بعد عدة اشير قالئؿ , وتـ قتؿ المواء اغوني ا ادى الى انقالب مضاد , وىذا م

وىذا ما وسع االعماؿ العدائية االنتقامية  الغبو الذي كاف رئيسًا لمدولة, ارونسي و ىو مف ا
وخشية مف التيميش الذي يمكف اف يحدث في ظؿ االغبو في الجزء الشمالي مف البالد , ضد 

استقالليا  تحت مسمى  الشرقية التي يييمف عمييا االغبوديدة اعمنت المنطقة الدولة الج
 جميورية  بيافرا .

 وذلؾ كما اعمف  اوجوكو عف االقميـطمقت الحكومة النيجيرية مسمى) االجراء البوليسي( وا 
ية و اندلع القتاؿ بيف القوات االتحادووعد بسحقو, وكما قاؿ اوساغ )  المنفصؿ  بالعصياف

( في ف  غووف وىو)االجراء البوليسيمع االمر الصادر م 0856تموز  4وات بيافرا في ق
لكف ,  1111حرٍب اعتقد ىو والضباط العسكريوف االخروف انيا لف تستمر طوياًل ( اوساغ 
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العالـ  انظار اماـ االرواح و االمواؿ و شوىت صورة البالد ىذه الحرب كمفت نيجيريا الكثير مف
  . 

ناؾ ثالثة مالييف انساف لقوا حتفيـ نتيجة ليذه الحرب , و الكثير ىوقدرت االحصائيات اف 
مع  0861كانوف الثاني  01وانتيت الحرب في  قضت عمييـ االمراض و المجاعات ,   منيـ

العسكرية ( استسالـ بيافرا ,  اوجوكو في القيادة اعالف المقدـ فيميب افيونغ ) وىو مساعد
وبعد الحرب ) باشرت الحكومة الفيدرالية بسياسة قوية ونشطة في التكامؿ و التاىيؿ بشاف  " 

بشكؿ  و التسوية , حيث ساعدت امواؿ النفط  عمى اعادة البناء  مشروع العناصر الثالثة "
سات النيجيرية , واستمرت بقيت سمة ثابتة لمسيا سريع رغـ اف التوترات العرقية و الدينية 

سكاف المناطؽ  المنتجة  واستاء  قابضة عمى السمطة لسنوات عديدة الحكومة العسكرية 
 .انكار حصتيـ العادلة مف عائدات النفط مف  لمنفط  

 

 اب الحرب االىمية عمى المدى القريب و البعيد باس

و الذي قاده الرائد   0855 كانوف الثاني 04في عمى ما يبدو اف اسباب االنقالب العسكري 
 رتب ) نقيب و رائد ( كانت التذمربيـ مف كادونا نزوغو و ضباط الجيش مف االغبو وكاف اغم

, مما ادى الى اف لحكومة المدنيةالمنتخب اضافة الى سوء االدارة  مف قبؿ امف الشخص 
عسكري و ليصبح اوؿ رئيس  يتولى رئاسة الدولة الفريؽ اوؿ جونسوف اغوزي ارونسي 

,  المتآمريف, اال اف ىذا االنقالب فشؿ الف ارونسي حشد العسكرييف ضد لمدولة  في نيجيريا 
ثـ انو  اقاـ الحكـ العسكري  مدعيًا اف المؤسسات الديمقراطية  فشمت و انو بينما كاف يدافع 

 .قراطيالعودة الى الحكـ الديمالى اعادة النظر و التطيير قبؿ اف تتـ عنيـ فانيـ يحتاجوف 
و بشكؿ كبير , كما اف ارونسي  اال انو تبيف  انو افاد االغبو رغـ فشمو ىذا االنقالب اف 

 عرؽ االغبو في الجيش عمى الضباط  مف  نفسو و ىو مف االغبو  فكر في ترقية الكثير مف 
 ( .1116و الياوسا ) انونا  حساب الضباط االخريف مف اليوربا

المقدـ مورتاال محمد , قالب مضاد , وكاف ىذا تحت قيادة بانتموز قاـ الشماليوف  18و في 
(  وازادت التوترات العرقية جراء  1111وتـ وضع المقدـ ياكوبو غووف في السمطة )  موموه 
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في  الساكنيف مذبحة كبيرة بيف االغبوذلؾ االنقالب و االنقالب المضاد لو و ادت الى حدوث 
ؽ ( اف اف ىناؾ ابادة جماعية ضد عر1111غ و ذكر ) اوسا 0855الشماؿ في ايموؿ 

في المنطقة الشمالية   و عمميات قتؿ و انتقاـ  مف الضباط الشرقييف  بضمنيـ رئيس االغبو 
في انقالب تموز المضاد  الذي ىيأ االرضية لمخططات انفصاؿ  الدولة الفريؽ اوؿ   ارونسي 

اف اجراءات الشمالييف  فاف اوجوكو اكد اجوكو  التي ادت الى الحرب االىمية , و بنياية ايموؿ
نيجيريا سوية كافراد  يعيش ابناءقد اثارت الشكوؾ وبشكؿ خطير في امكانية  اف  ضد االغبو

ؿ امف , مستندا الى اف امف الشرقييف خارج  المنطقة لف يكوف مضمونا كمف نفس البمد بش
غيرىا مف االسباب ادت الى  عمى المدى الطويؿ و طالبيـ بالعودة الى منازليـ , اف ىذه و

 الحرب االىمية  النيجيرية .                       

 سياسات الحرب االىمية 

اشعؿ فتيميا جماعية  ف ابادةالحرب عمى انيا عبارة ع قد بدتف ( 1111لػ ) اوساغ  فقاً و 
ف ىذا اعف وجو االرض (  ف اعمنوا الجياد الزالة االغبوذيالمسمموف في شماؿ نيجيريا ال

قد تعرضوا الى مذبحة  االغبوحقيقة اف  قد اوضح العقيدة الثابتة وىي التاكيد مف قبؿ اوساغ
واف ) استراتيجيات الحصار  اف وضعت الحرب االىمية اوزارىا ,في الشماؿ مف وقبؿ وبعد 

 .فترة الحرب ( االقتصادي و التجويع قد تـ تنفيذىا خالؿ 

اف االبادة الجماعية  و التجويع  ثيف االخريف الذيف فكروا في اطارووفقا لما قالو احد الباح

, حيث ذكر سيموف ايا وىو  تستخدميا الحكومة  في نيجيريا   ىي احدى ادوات الحرب التي
االتحادية   ف الوحدة)لقد ادعى  قادة بيافرا اف المنطقة الشرقية قد تـ دفعيا الى الخروج م

فقراء نيجيريا الشرقية الذيف ضد  حة الكبرى " المذبحة او المجزرة "المذب مستشيديف بحادثة
ضا اف الحكومة احداث الحرب ادعى قادة بيافرا اي تيعيشوف في الشماؿ , وعندما تطور 

 . 0888(  ايا استخداـ التجويع كاداة في الحرب  االتحادية  قد لجأت الى 

والية  خارج   01قميات العرقية الى الجانب االتحادي , شكمت ادارة حكومة غووف اال والستمالة
, وكاف ىذا التشكيؿ ييدؼ الى اضعاؼ التضامف الجنوبي فيما يتعمؽ المناطؽ االربعة 

و خصوصًا عند تقسيـ المنطقة الشرقية الى ثالث واليات و تحديد  بمقاضاة الحرب االىمية )



 11 

 التآزرالتضامف و  مما يجعؿ الحكومة تفتتفي المنطقة وبية لالقميات نيريف اثنيف وواليات جن
 الشرقي و ىذا ما سوؼ يسرع في انييار  بيافرا (

اولو , رقية تحت قيادة الزعيـ اوبافيمي بخيبة االمؿ مف جراء موقؼ المنطقة الش وشعر االغبو
عامة ايجاد ارضية  قادة يوربا مف اجؿ وقامت ىناؾ عدة محاوالت مف قبميـ  لموصوؿ الى

واف الوقوؼ لجميورية بيافرا  في اف يجني اي ثمر ,  إعالنيـالنفصاؿ اليوربا بعد عدـ جدوى 
نو عبارة عف خيانة الحكومة االتحادية خالؿ الحرب , شوىد عمى ا الالحؽ لميوربا الى جانب

بوس عمى تقديـ كانت عدـ قدرة االغ نتائج ىذا الفعؿ  مف قبؿ اليوربا, واف  مف قبؿ االغبو
و التي فاز بيا  0882حزيراف  01انتخابات نظاؿ و الكفاح )  لتحقيؽ فعالية الدعـ الكامؿ لم

 ( و رجؿ االعماؿ الشيير مف اليورباوىو السياسي  الزعيـ . ـ . ؾ . و  . ابيوال 

 يشيـ في الحكوماتكانت تيم لخطيرة لمحرب االىمية عمى االغبولقد قيؿ اف اكثر النتائج ا
,  فقد في نيجيريا , وخاصة خالؿ فترة حكـ االنظمة العسكرية المختمفة التي اعقبت الحرب 

في التمثيؿ في القوات المسمحة و المناصب الحكومية اليامة  كاف االغبو في مرتبة ادنى
كاف سبب وضعيـ  ما بعد االقميات العرقية   االغبو قادةرى ( ) ىذا وكما اعتقد اغمب االخ

ذوي الرتبة المتوسطة  مف االغبوعد الحرب كاف ىناؾ القميؿ مف الضباط العسكرييف ( بمرتبة 
وادعى  في الجيش النيجيري ) و اولئؾ لـ يمعبوا اي دور ىاـ في المزايدة عمى االنفصاؿ ( 

لتقويض اف ىناؾ سياسة رسمية ة  حوؿ اجتثاث االغبو بعض المراقبيف لمسياسات النيجيري
و الوحدوي لدولة نيجيريا , ونحف قادروف عمى االستنتاج االزدىار االقتصادي و االجتماعي 

ما  ولكف  ليس كافيا لمتحريض  عمى الصراع ,المتوفرة لدينا اف وجود العرقية مف الحقائؽ 
و التخمؼ االقتصادي  و التيميش ىو في حقيقة االمر  يحرض عمى الصراعات العرقية 

, كما اف ادارة المستعمرات قبؿ االستقالؿ  السيطرة عمى الموارد الطبيعيةفي  الشديدة  غبةالر 

ؽ تُسد " . " شجعت عمى االختالفات العرقية مف خالؿ سياسة    فر 

اف التقسيـ االستعماري لنيجيريا و الذي عزز المجموعات العرقية قد ساىـ  في الصراعات 
 االستقالؿ  و لحد  االف . العرقية  منذ  الفترة التي سبقت
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, فقد وانو مف الميـ اف نشير الى اىـ تمؾ الصراعات العرقية التي سببيا االستعمار  
استخدمت سياسة " فرؽ تسد " لجعؿ المجموعات العرقية تتصادـ مع بعضيا البعض  مما 

ادية صبوجو المستعمريف , كما اف توزيع المصادر االقت لموقوؼ يساىـ في عدـ نيضة الشعب
شة الى الى جانب مجموعة معينة ويساىـ في  دفع  مجموعات ميم كاف غالبا ما يميؿ

 المساواة .استخداـ العرقية  لممطالبة ب

في الشماؿ ف النمو االقتصادي ػ االجتماعي و االقميمية الناتجة عونتيجةً  لمتوترات العرقية  
حزاب السياسية االقميمية  و كاف ىذا و النتائج العرقية تاثرت بتشكيؿ االوالشرؽ والغرب فاف 

مانعًا رئيسًا لموحدة النيجيرية , كما اف التوترات العرقية التي ازدادت بعد االنقالب ما زاؿ 
  الذي تحوؿ الى حرب اىمية دموية استمرت لثالثيف شيراً    0855العسكري في كانوف الثاني 

  الضحايا اسفرت عف سقوط االؼ

 

 انتيى

 


