
الدیمقراطیة الحكومة انتخاب وحتى ١٩٦٠ عام استقاللھا منذ نیجیریا تطورت لقد
وضعت لقد المركزیة. من عالي فدرالیة ذات مستوى دولة إلى ١٩٩٩ عام الجدیدة
تلتھا معظم التي وعقود الحكم العسكري في أواخر الستینات المدمرة األھلیة الحرب
القلقین العدید من النیجیریین اآلن نجد الوطنیة. الحكومة ید في السلطات الحكومیة
مجموعة ٤٠٠ من أكثر على یحتوي في بلد السلطات مركزة في المبالغة بسبب
٢,٦ إلى تصل نمو عالیة ملیون بنسبة ١٣٠ یقدر بحوالي وعدد سكان ولغویة ثقافیة

بالمائة.
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٣١ نیـجیــریـا

لشركات ممنوحة ومواثیق  غزو عملیة خالل  من النیجیریة الفدرالیة ظھرت
الشعوب سیادتھا من العدید عندما فقدت التاسع عشر القرن منتصف بریطانیة من
ھو المختلفة المستعمرة  المناطق دمج إن البریطانیة. االستعماریة السلطة لصالح
یقوم حیث ،١٩١٤ عام كولونیالیة كدولة النیجیریة الدولة والدة إلى أدى  الذي 
بعض (في اإلسالمیة والشریعة البریطاني العام القانون على القانوني النظام 
و ١٩٤٦ بین الواقعة الفترة شھدت لقد والتقالید. الشمالیة) وقانون األعراف الوالیات
.١٩٦٠ عام استقاللھا إلى وصوًال في نیجیریا الفدرالیة نحو تدریجیًا تحوًال ١٩٦٠
المختلفة المجموعات بین المتبادلة الثقة وعدم النیجیریة الدولة في التنوع وبسبب
االنتقال في فترة الحكم في الفدرالي النظام اعتماد نحو القومیون النیجیریون توجھ
فدرالیة نیجیریا من وانتقلت التسویات الضروریة. إلى للوصول االستعماریة كآلیة
ھذه وتعود .١٩٩٩ عام قویة ١٩٦٠ إلى مركزیة عام ضعیفة فدرالیة حكومة ذات

العوامل. من عدد إلى القویة المركزیة

خضعت لقد العسكري. للحكم الھرمیة الھیكلیة في فیتمثل األول العامل أما
الھیكلیة تمكنت األھلیة. الحرب بعد عامًا  ثالثین  لمدة العسكري للحكم  نیجیریا 
قبل الوحدات من المقاومة من القلیل إال تواجھ ولم السلطات من مركزة العسكریة
الستینات أواخر في النیجیریة األھلیة الحرب أن ھو الثاني العامل الفرعیة. الوطنیة
علیھا استولت التي السلطات  فإن وھكذا الطوارئ. حالة عن  اإلعالن إلى أدت
من إقامة العدید أن الثالث في العامل یتمثل الحرب. إرجاعھا بعد لم یتم الحكومة
والیة إلى ٣٦  ٣ من المناطق عدد ازداد حیث - الجدیدة الوطنیة الوالیات تحت 
أن ھو الرابع العامل الوالیات. في  الطبیعیة المصادر  قاعدة تقلیص إلى أدى  -
یمنحھا الذي األمر الفدرالیة للحكومة تعود النفط على المفروضة ضریبة األرباح

وأخیرًا ھنالك الحكومة. إیرادات من األكبر الجانب
التجارة بین مجاالت في تجانس إیجاد ضرورة عامل
في والتي زادت والعولمة الدولیة الوالیات والتجارة
مع في عالقتھا الحكومة الفدرالیة من نفوذ مجموعھا

الوالیات.

تولت عندما  ،١٩٩٩ عام مایو/أیار  في  بالتالي،
ھناك كان الحكم، الجدیدة الدیمقراطیة الحكومة
تناولت السیاسیین النشطین من العدید وجھھا شكاوي
یعترف الفدرالیة. في للسلطات الزائدة المركزیة
مستویات ثالث بوجود ١٩٩٩ لعام الجدید الدستور 
یحتوي المحلي. والحكم والوالیة الفدرالیة للحكم وھي

مایو/أیار في بالتالي،
عندما ،١٩٩٩ عام
الحكومة تولت
الجدیدة الدیمقراطیة
ھناك كان الحكم،
العدید وجھھا شكاوي
النشطین السیاسیین من
المركزیة تناولت
في للسلطات الزائدة

الفدرالیة.
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المشتركة بالسلطات وقائمة المركزیة، للسلطات حصریة قائمة على الدستور
على تحتوي رابعة  وقائمة المتبقیة، السلطات جمیع الوالیات ومنح  المتزامنة،

المحلیة. الحكومات أعمال

والھجرة المواطنة ضمنھا من ٦٨عنصرًا على الحصریة القائمة تحتوي
النوویة والطاقة والتعدین الخارجیة والعالقات الشرطة بمھام والقیام  والدفاع 
على القائمة المتزامنة تشتمل كما للفدرالیة. العام والدین األحزاب السیاسیة وتنظیم
في والتعلیم التكنولوجي والتعلیم والجامعات االنتخابي والقانون اإلیرادات توزیع
الصناعیة التنمیة و والتكنولوجي العلمي والبحث االبتدائي تلي التعلیم التي المراحل
والمجاري الطرقات  على المحلیة الحكومة أعمال تشتمل والزراعیة. والتجاریة 
والتعلیم الزواج وحاالت جمیع الموالید والوفیات وتسجیل النفایات من والتخلص
أعمال وأي الصحیة والخدمات والزراعة المھني، والتدریب الكبار وتعلیم االبتدائي

الوالیة. نواب مجلس یفرضھا أخرى

العالقات وتطویر تحسین أجل من اآلن تبذل جھودًا أن ھناك إلى ذلك أضف
والتعلیم تشمل األمن التي المتداخلة؛ القضائیة السلطات مجاالت في البینحكومیة
االھتمام بمسألة المركزیة الزائدة إلى جانب والمیاه، والصحة والزراعة واإلسكان
حداثتھ من بالرغم ١٩٩٩ عام دستور لمراجعة دعوات ھنالك أن كما الحد. عن
في مشمولة ھي التي النیجیریة الشرطة وھي أخرى خالف نقطة ھنالك النسبیة.

بھا. خاصة شرطة قوات بإیجاد الوالیات بعض وتطالب الحصریة. القائمة

المختلفة، الحكومة مستویات على أیضًا موزعة والنقدیة المالیة السلطات أن كما
تعمل الدستور. علیھا نص التي والمسئولیات السلطات مواكبة أجل من وذلك
واالمتیازات المناجم تأجیر خالل  من اإلیرادات جمع على الفدرالیة  الحكومة
والتصدیر الشخصیة ورسوم االستیراد الدخل على النفط وضریبة األرباح وضریبة
من اإلیرادات بتحصیل  الوالیات حكومات وتقوم المال. رأس أرباح وضریبة
وتعمل والمراھنة. وضریبة المبیعات العقار والترخیص ورسوم ضریبة األراضي
األمالك وضریبة الترفیھ ضرائب خالل اإلیرادات من جمع على المحلیة الحكومات
المطالبون النیجیریون عدد فیھ یزداد الذي الوقت وفي والتسویق. التجارة ورخص
التي الضریبیة السلطات مراجعة بضرورة الكثیر یشعر السلطات، بالمركزیة
المحلیة. الوالیات والحكومات لصالح الحكومة مستویات من مستوى كل بھا یتمتع

الحكومیة المستویات بین نیجیریا في الذاتي بالرضا عام شعور ھنالك أن إال
على كبیر بشكل  یعتمد مستوى كل أن حیث  اإلیرادات، جمع حیث  من الثالث
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النفطیة. اإلیرادات على بدوره یعتمد الذي الفدرالي الحساب من قانونیة مخصصات
النیجیریون یقترح التنمویة للحكومات. األولویات انحراف النموذج على ھذا یعمل

اإلیرادات. لجني أكبر طاقات بذل المالیة بلدھم قوة بشأن القلقون

الذي ھو الوالیات بین مختلف التنوع إن في المستقبل؟ تحدیات توجد ھناك ھل
جمیع مع بالتعامل تقتضي المتبعة  النیجیریة السیاسة أن إال  الفدرالیة. إلى  أدى
األخرى والتعویضات الحكومي والدعم الرواتب تساوي إن متماثل. بشكل الوالیات
العادل التوزیع مسألة  وستبقى اإلقلیمیة. االقتصادیة التباینات زیادة ستعمل على
الوقت في ومحددات النیجیریین مسألة صعبة، وسیظل ھنالك قیود بین للمصادر

الفدرالیة. في فیھ تعدیالت یجري الذي

والقیادة الرشید الحكم توفر على نیجیریا تواجھھا التي األخرى التحدیات تشتمل
بمزایا یقبلون ال النیجیریین القادة من العدید قوي. اقتصاد ووجود بالرؤیا تتمتع التي
تقاسم بقیم االلتزام تقني دون فني منظور من الفدرالیة النخبة إلى الفدرالیة، وتنظر
مفھوم یدركون ال یزالون ال فھم النیجیریون المواطنون ترافقھا. أما التي السلطات
سوف الفدرالیة. في والواجبات الحقوق توازن  یتم وكیف والدستور الدیمقراطیة
السیر یستطیعوا لكي عمل مشترك أفضل إلى إیجاد أسلوب النیجیري الشعب یحتاج

األمام. إلى


