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  المقدمة

وتشترك حدودها مع تشاد وبنين والنيجر  ،في غرب قارة أفريقيا تقع نيجيريا

 النيجيريـة راضي األ وتحوي ،2كم 923.768وتبلغ مساحتها حوالي , والكاميرون

الفول السوداني يعتبر بينما  ،وغيرها من المعادن ،النفط والفحم والزنك والقصدير

  . توجات الزراعية بهامن أهم المنوالقطن واألرز والكاكاو 

غال صور الوسطى مع غانا ومـالي والسـين  ارتبطت نيجيريا خالل العوقد 

" كـانو "بـرزت مدينـة   حيث , وبلدان البحر المتوسط بتأثير اإلسالم ارتباطاً وثيقاً

ـ  اًقسـو و, اً للدراسات اإلسـالمية مركزوصارت معروفة بوصفها  لتجـارة   اًدولي

مدينـة  ميناء عن طريق موانئ شمال أفريقيا ك رصدة والجلود التي كانت تُشقماأل

  . البحر المتوسط ساحل طرابلس على

،و ذلك بدعوى م1836لنفوذ البريطاني قد وصل إلى نيجيريا في سنة وكان ا

للقبض علـى  " بوني"ى ميناء توجهت سفينة حربية بريطانية إل حين, محاربة الرق

ـ "ولكن حـاكم  , سبانية كانت تحمل الرقيقسفينة إ أمـر بسـجن التجـار    " ونيب

البريطانيين في المدينة مما دفع ببريطانيا إلى التلويح بالتهديد بتحطيم المدينة ما لم 

والذي صار معتمداً على  اًجديد اًوعين حاكم ،وقد تم عزل الحاكم, األسرىيطلق 

  . في نيجيريا وإبطال تجارة الرقيق يا ومجبراً على اإلقرار بتغلغل نفوذهابريطان
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 م1884مر بـرلين  خاصة بعد انعقاد مـؤت توالى تغلغل النفوذ اإلنجليزي ثم 

حتـى تمـت السـيطرة السياسـية      ،األوروبيةبين الدول  وتقسيم القارة األفريقية

  . التي أصبحت مستعمرة بريطانية" الجوس"واحتالل مدينة , واالقتصادية

لمقاومة ت حركة اوأمام ازدياد شدة االضطهاد البريطاني ألبناء نيجيريا برز

مسلحة التي كانت بدايتها بعد توحيد شطري نيجيريا فـي شـكل أحـزاب    الغير 

لكن ازدادت الحركة الوطنية حماسـاً بعـد انـدالع    , ومنظمات مطالبة باالستقالل

رت بشكل ملحوظ على الحيـاة  التي كانت لها عدة نتائج أثّ, الحرب العالمية الثانية

نشأت عن التي فاألوضاع الدولية الجديدة , نيجيريا السياسية والحركة الوطنية في

ـ   بريطانيا على تعديل الكثير مـن خط تلك الحرب أجبرت  ه اطهـا السياسـية تج

علـى وجـه   التي تعد أكبر دول غـرب أفريقيـا    مستعمراتها عامة وفي نيجيريا

ت مـن سياسـة   فكل هذه األدوات غيـر وكما أن أحداث تلك الحرب , الخصوص

ير الكثير من مالمـح  يواآلثار الناجمة عنها قد أدت إلى تغجيريا االستعمار في ني

  .الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية في نيجيريا

بما أن التطورات اخترت في التقدم في التقدم فهل ساعدت التطورات إلـى  

كل هذه األحـداث علـى    ساعدتلقد النمو السياسي والوعي القومي في نيجيريا، 

وكان من مالمح هذا الـوعي  , لدى أبناء نيجيريا يلسياسي والفكرنضوج الوعي ا
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الد نحو الحكـم  قادت الب وهي التي, لسياسية الحديثة بعد الحربظهور األحزاب ا

   .الذاتي واالستقالل التام

في نيجيريا ضد االسـتعمار   يةالتحرركة الحر ببحثإن هذه الدراسة تختص 

ظروف تميزها عن باقي الحركـات  لها  هي حركةو) 1960-1914(البريطاني 

أكبر  من والتي تُعد نيجيرياظهرت في قد الحركة  هاوذلك لكون. التحررية األخرى

في  جعل منه االستعمار مهم يبموقع إستراتيج تميزت كما أنها ،دول غرب أفريقيا

أطماع بريطانيا  فضالً عن, في الحرب العالمية الثانية نقطة انطالقه بعض األحيان

  . ومقدراتها البشرية والمعدنية وثرواتها الطبيعية الهائلة ،جيريافي ني

 وهـي الممتـدة مـا بـين عـامي      للدراسـة قد تم اختيار الفترة الزمنية و

وخاصة  ،االستعمارالبداية األساسية للنضال ضد  وهذه الحقبة تعد )1960و1914(

  . م1960وحتى حصولها على االستقالل , بعد توحيد شطري نيجيريا

الج موضوع البحث هذه الحركة باعتبارها إحدى حركات التحرر الوطني يع

من الموضـوعات   هذا موضوع فقد كان, لقارة األفريقية في العصر الحديثفي ا

لم ينل اهتماما واضحا مـن   هأن سببوذلك ب, امة التي تحتاج إلى دراسة وبحثاله

اقع من خالل ما كتبـه  في الوكانت فقد الموجودة  وأما المعلومات, الباحثين خالل

ـ محاولة متواضعة لسـد حاجـة    لذا تعد هذه الدراسة ,االستعمار مؤرخو  ةالمكتب

 مـن , ألن هذه المواضيع تحتاج إلى دراسة تفصيلية, عالعربية لمثل هذه المواضي
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ة تاريخهم بشكل صـحيح دون  الجانب األفريقي أو العربي إلعادة كتاب وجهة نظر

  .مغالطة

في توضيح فترة هامـة مـن تـاريخ نيجيريـا      لدراسةوتكمن أهمية هذه ا

والتـي تجلـت فـي    , السياسي المتمثل في النضال والتحدي لالستعمار البريطاني

مـن  كما تهدف إلى إلقاء الضوء على الحركة الوطنيـة  , مطالبة أهلها باالستقالل

  .الخصوصلرسمية لألمم المتحدة الصادرة بخالل الوثائق ا

 الدراسة في محاولة التعريف بنيجيريـا وموقعهـا   ههذ ويتمثل الهدف من  

ها محـط  تي جعلالجغرافي واإلستراتيجي الهام ومواردها البشرية واالقتصادية الت

تهدف أيضاً إلى محاولة إبراز الدور الذي كما , ار البريطانيين في غرب أفريقياأنظ

  . قاللوالمنظمات السياسية من أجل تحقيق االست ،لعبته األحزاب السياسية

ركزت الدراسة على سياسة االستعمار البريطاني في نيجيريا والنضـال  وقد 

وحاولت الدراسة اإلجابة على عـدد  , السياسي الذي بدأه النيجيريون قبل االستقالل

  : من التساؤالت اآلتية

هل كان للموقع الجغرافي دور مهم في مجيء االستعمار البريطـاني إلـى    •

 نيجيريا؟ 

 ة بريطانيا بنيجيريا؟ كيف بدأت عالق •

 كيف كان نظام الحكم البريطاني؟  •
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 ما هي مراحل النمو التي مر بها النشاط السياسي في نيجيريا؟  •

ما هو دور األحزاب الوطنية والمنظمات السياسية األخـرى؟ مـا موقـف     •

 السلطات البريطانية من األحزاب السياسية؟ 

قي الدول األخرى فـي دعـم   ما هو الدور الذي لعبته المنظمات الدولية وبا •

 نيجيريا للحصول على االستقالل؟ 

اعتمدت الدراسة على مصادر ومراجع عديدة يمكن مالحظتها مـن خـالل   

تأتي في مقدمتها الوثائق التي ال يمكن ألي باحث فـي  , قائمة المصادر والمراجع

مـم  التاريخ الحديث والمعاصر االستغناء عنها وخاصة وثائق الجمعية العامـة لأل 

ب المستعمرة المتمثلة في التقارير الخاصة بمنح االستقالل للبلدان والشعو, المتحدة

قد ساعدت تلك الوثائق في الكشف عن جوانب مهمة في الحياة و. بإداراتها العديدة

  . السياسية وخاصة مواقف الدول الكبرى في األمم المتحدة

  :الدراسةاعتمدتها  التي المصادر األجنبية والعربية ومن بين

  نيجيريا والخلفية القومية  :انهكتاب للمؤلف األجنبي جيمس كولمان عنو .1

  Nigeria Bqcrground to Nqtiohqlis, (by) Ldmes                  
S. Cole,qn Barkeley and Los Ahseles 1958   

ء على الحياة في نيجيريـا  كونها تلقي الضوه هذه الدراسة ت مناستفاد حيث

وتحدث أيضاً , اقتصاد نيجيرياكذلك و ،الجغرافيا والشعوب في المنطقة بما في ذلك

وكما ذكر فيها صعود الحركة , المتعلمة عن التعليم والنخبوأيضاً  المنصرينعلى 
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وتطور الحركة القومية في نيجيريا بعد الحـرب العالميـة   , القومية واالحتجاجات

 ,سياسية جديـدة  اًفهذه الدراسة فتحت أمامنا آفاق ،الً إلى الحكم الذاتيالثانية وصو

من  غير مدروسة أو غير مسلط الضوء عليها وسلطت الضوء على جوانب مهمة

  . مثل األحزاب السياسية ودورها في حركة النضال قبل

المعـارف   مكتبـة , أفريقيا والسيطرة الغربية للمؤلف محمود متولي ،كتاب .2

 .م1981القاهرة , الحديثة

لمدة ثالثين  كتاب تطور الحياة السياسية في نيجيرياهذا التناول المؤلف في  

جمهـا وإخضـاع   االلي ونهب ثرواتها وتحطـيم من حكم استغلعاماً أخضعت فيها 

أجنبيـة ولغـة    فضال عن ما فرضه االستعمار مـن ثقافـة  , شعوبها دون رحمة

 فـي  االستفادة من هذا الكتابوتكمن , د لرسالة الرجل األبيضمع التعه ،إنجليزية

عن نمو الحركة الوطنية في نيجيريا والتطورات الدستورية التي  فكرة يعطيكونه 

وبداية التفكير في , السياسية توالزعامالألحزاب  اوكيفية طرحه, حدثت في البالد

  . حركة وطنية ضد االستعمار البريطاني

, 1لف جعفر عباس حميدي، طلمؤل, تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصركتاب  .3

  . م2007عمان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

وعن بعض المـؤتمرات  , تحدث فيه الكاتب عن بعض الشخصيات السياسية

قـد  ووعن تطور الحركة الوطنية فـي نيجيريـا   , السياسية والمنظمات األفريقية
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مهمـة فـي الحيـاة    الشخصيات الاستفدت من هذه الدراسة في إلقاء الضوء على 

  . وعن طريقة خوضهم للصراعات السياسية من أجل االستقالل, السياسية النيجيرية

تطور الحياة الثقافية في نيجيريا وأثرها في تطور : نهلة عبد العظيم إبراهيم .4

عهد البحـوث  م, رسالة ماجستير القاهرة) 1960-1900(الحركة الوطنية 

  ).1994(والدراسات األفريقية 

حيث تلقي أضـواء  , هذه الدراسة تطور الحركة الثقافية في نيجيريا تناولت

الذي أثر تأثيراً إيجابياً في عقول أبناء الشـعب  , يدة على تاريخ الحركة الثقافيةجد

ل أو فـي الخـارج ألنهـم    عليه من تعليم سواء في الداخ والما تحصل, النيجيري

وكانت الصحف , ية واالستقاللكالحر, عن األفكار السياسية الحديثة شاهدوا وقرأو

, وتنميـة الشـعور الـوطني لـديهم    , وسيلتهم لنقل أفكارهم الوطنية لمـواطنيهم 

, وبحصولهم على التعليم الحديث الذي أثر تأثيراً مباشراً فـي حيـاتهم السياسـية   

صـورة واضـحة عـن     من حيث إنها تعطينا ,االستفادة من هذه الدراسة وجاءت

عن و, وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية, في نيجيريامجريات الحياة السياسية 

فقد ساعدهم التعليم في تشـجيع  , وتنظيم المدارس, في التعليم الذي حصل تطورال

توفر لهم عدد أكبر من المرتبات واألجور وأيضاً  وزيادة, االنتماء القبلي واإلقليمي

حالل النيجيريين في وإ, وأيضاً العمل على تحسين المستوى المعيشي, فرص العمل
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مما دفعهم بعد ذلك للمطالبة , الوظائف المدنية والعسكرية بالتدرج محل األوروبيين

  . قاليم نيجيريااألبالحكم الذاتي لكل 

أهمها قلة المصادر والمراجع  كان من اجهت الدراسة صعوبات عديدةلقد وو

عـدة  ر إلى مصـر  األمر الذي أضطر الباحث للسف, الليبيةمكتبات الالمتوفرة في 

من الحصول على مصـادر   تمكن بحمد اهللاو ،النقص في المادة العلمية مرات لسد

جدا وكل مـا وجِـد    العربية قليلة كذلك كانت الدراسات ،ومراجع عربية وأجنبية

حاولت جمعها وتحليلها للتوصل بالدراسة إلى شـكلها  عبارة عن معلومات متفرقة 

  . مكن من السفر إلى نيجيريا ألسباب أخرىلم أتبيد أني , المتواضع هذا

الذي يعتمد على فهو المنهج السردي التحليلي  الدراسة هاتبعتأما المنهج الذي 

ـ   استقصاء المعلومات عن ألحداث والوق م ائع من المصادر المختلفـة وربطهـا ث

  . للوصول إلى األهداف المرجوة دقيقاًاً يملتحليلها تحليالً ع

 ات منويتحللملى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وقائمة قسمت الدراسة إوقد 

  . وقائمة أخرى للمالحق الوثائقية ،المصادر والمراجع

  : الفصل األول

 نيجيريا قبيل االحتالل البريطـاني فيه الجوانب الجغرافية والتاريخية ل تُعرض  

انـب  الجوو, والموارد االقتصادية للـبالد  المتمثلة في المظاهر الطبيعية والسكان
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النظم اإلدارية لالستعمار و, تعمار البريطانيالتاريخية المتمثلة في بداية تغلغل االس

  . وموقف الوطنيين منها

  : الفصل الثاني

مـن   بدايـة  راحل نمو الوعي القومي والسياسي في نيجيريـا ملتُ فيه تطرق

تـم  الذي هو  1914ألن عام  ،الحرب العالمية األولى باعتبارها بداية هذا الوعي

ومن هنا بدأت مرحلـة الـوعي   , كتلة سياسية واحدة فيشطري نيجيريا  ضمفيه 

وعن مـا بعـد   , األولى والثانية نيالعالميتحربين السياسي وعن مرحلة ما بين ال

تمثـل فـي   مال, وعن ظهور الوعي السياسي بشكل جديـد , الحرب العالمية الثانية

في بلورة  ودور النخبة المتعلمة ،تايوعن دور اإلرسال, عربية اإلسالميةالالثقافات 

  . الوعي الوطني والسياسي

  :الفصل الثالث

في  األحزاب والمنظمات الوطنية في نيجيريا دوروفيه النشاط السياسي  تتناول  

ية والطالبية المتعلمـة فـي الحركـة    مالدور الحركات العوكذلك  ,حركة المقاومة

ودور المـؤتمرات  , بهـة الوطنيـة  محاوالت تنظـيم الج  باإلضافة إلى, السياسية

  . األفريقية فيها من أجل االستقالل
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  : الفصل الرابع

فيه عن المواقف الدولية من حركة االستقالل النيجيري المتمثل في  تتحدث  

 وعن دور الجامعة, دور األمم المتحدة في دعم األفارقة وموافقها اإليجابية والسلبية

, لمفاوضات والمداوالت السياسـية لفيه  تعرضالعربية من حركة االستقالل كما 

ورية حتى إعالن اسـتقالل نيجيريـا   آخر التطورات السياسية والدست ت عنتحدثو

  .م1960قبولها في عضوية األمم المتحدة عام و

المادة العلمية فقد سافرت إلـى جمهوريـة    فقد عملت جاهداً للحصول على

موانـع   رغم وجودعض الوثائق للحصول على بمصر العربية لعدة مرات جاهداً 

شكر أود أن أكما  ،المطلوبة الوثائقكل على  إدارية لم أتمكن من خاللها الحصول

ذين وجهوني ودعموني ببعض المعلومات والكتب في جمهورية لبعض األساتذة ال

الدكتور األستاذ األستاذ الدكتور عبداهللا عبدالرازق إبراهيم، و ومنهممصر العربية 

، إلبراز هذا المشرفمع الدكتور  التعاونب للذان وجهاني وساعداني، اشوقي الجمل

  .إلى حيز الوجود البحث المتواضع

  . واهللا ولي التوفيق                            



  

لالفصل األو  
  وضاع الجغرافية األ

  التاريخية قبيل االحتاللو
  

  : الجانب الجغرافي: أوالً
 . المظاهر الطبيعية .1
 . الموارد االقتصادية .2
  . السكان .3

  :الجانب التاريخي: ثانياً
 . بداية وصول األوروبيين .1
 . نجليزي الفرنسيالتنافس اإل .2
  . البريطانية ةاإلدارة االستعماري .3
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نيجيريـا   على نفوذهلظروف التي بسط فيها االستعمار البريطاني لكي نفهم ا

دارت  الـذي المسرح  ألهميةلك وذ, لمحة جغرافية وتاريخية عنها إعطاءالبد من 

    .االستعمارية في المنطقة األحداثعليه 

  :نب الجغرافيالجا :أوالً

   :المظاهر الطبيعية .1

مـن   ليج غينيا وتحـدها خ رأسعلى  األفريقيةتقع نيجيريا في غرب القارة 

, والنيجـر ) بنـين (ومن الغرب والشمال داهومي , الشرق بحيرة تشاد والكاميرون

تمتد مـن الخلـيج فـي     فهي لكوبذ, شماال  14 و 4 عرض يوهي تقع بين خط

ن حدودها تعتبر نيجيريا وحدة غير طبيعية ألو, الصحراء في الشمال إلىالجنوب 

رسمت علـى حـدود    إنما واألنهارثل الجبال ال تتفق مع ظواهر طبيعية معينة م

الغـرب حـوالي    إلىمن الشرق  هاطولبلغ وي ،)1(من حدود جغرافية ياسية بدالًس

  .)2(كم 650الجنوب حوالي  ومن الشمال إلى كم 700

 أربعـة لك حوالي فتعتبر بذ, كم تقريبا 923 و 773وتبلغ مساحتها حوالي  

من مسـاحة   قل بنسبة بسيطةفرنسا وأ وضعف مساحة ,األمريكيةالواليات  أمثال

                                                
 . 14، ص 1966دار المعارف،  القاهرة، ،نيجيريا عمالق أفريقيا التائهمنصور،  سامي  (1)

، 1967المصرية،  مكتبة االنجلو القاهرة، ،لوحات حية من أفريقية المعاصرةمحمد عبدالفتاح إبراهيم،   (2)
 . 196ص 



 13

(أنها تعادل حوالي كما ، جمهورية مصر العربية
3
لك وبذ, ثلث مساحة السودان) 1

  .)1(كبر الدول األفريقيةأمن تعد 

  :أربعة أقسام جغرافية وهي ريا إلىتنقسم نيجيو

حيث الطول فـي   التاسعة من ويأتي في المرتبة, نهرويعد أكبر : نهر النيجر .1

ى ه المنطقة علحيث سميت هذ, ة في القارة األفريقيةوفي المرتبة الثالث, العالم

ا النهـر  ويشق هـذ , ميل 2600حوالي  يصل طوله إلى الذيا النهر اسم هذ

, حيث يشق طريقه مـن وسـط مـالي   , بيةنيجيريا من الناحية الشمالية الغر

ـ  غينيا الخليج حتىوبا في الشرق ثم ينحدر جن" بينو"ويلتقي مع نهر  م لينض

 .)2(سوكوتو وكادونا ىفروعه األخر إلى

جنـوب   وهي تمتد إلىقدم  2000يصل ارتفاعها حوالي  :سلسلة المرتفعات .2

 . حيث يأتي موقعها في الشمال من أرض اليوروبا , النيجر

حيث يصل ارتفاعهـا إلـي حـوالي    , فهي أرض جبلية: أراضي الكاميرون .3

 . نيجيرياطبيعية ل اًلك تعتبر حدودبذ هيو. أالف قدم 8000

                                                
دار المعرفـة الجامعيـة،   اإلسكندرية، ، ة أفريقيا دراسة في الجغرافية اإلقليميةقارجودة حسنين جودة،   (1)

 . 319، ص 2005

 .15-14سامي منصور، ص ص   (2)
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الهبوط  فيدرج ويتقدم  4000يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حوالي  :السهل .4

  .)1(أراضي الهوسا وصوال إلىقدم  2000أن يصل  إلى

ميال  283.000الشمالي ومساحته حوالي , كما تنقسم نيجيريا إلى أربعة أقاليم

(عادل مربعا أي ما ي
4
 45000احته حـوالي  الغربي مس واإلقليم, من مساحتها )3

بمـا فيهـا   , مـيال مربعـا   46000إقليمها الشرقي مسـاحته  وأيضا , ميال مربعا

مـيال   1.300ومساحتها حوالي ) جوسال(ميرون الجنوبي والعاصمة السابقة الكا

  .)2(توائيةقوعها في منطقة اسلو كما يتميز مناخها باختالفات واضحة نظراً, مربعا

وغيرها من المعادن , والزنك, والنفط, القصدير والفحم نيجيريا علىوتحتوي 

ـ والفول السوداني , والكاكاو, وأيضا يزرع فيها األرز, الثمينة تشـكل أهـم    يالت

لتجـارة المصـنوعات   كما أنها أصبحت سوقا , في نيجيرياالمنتوجات الزراعية 

   .)3(والمنتجات

فبسبب كبر حجمها وامتـدادها مـن   , ا بكثرة األقاليمميز مناخ نيجيريكما يت

الكثير من المتنوعات الصخرية مثـل   فإنها تحتوي على )14-4( العرض يخط

يطلـق   أخـرى تنوع بها صخور تكما , س الصخري التابع لما قبل الكمبرياألسا

عـددها  كما توجد بها الصخور النارية و, ة في الشمال الغربييستايالكرعليها اسم 

                                                
   . 15نفس المرجع، ص   (1)

 . 28، ص 1981عارف الحديثة، مكتبة الماإلسكندرية، ، أفريقيا والسيطرة الغربيةمحمود متولي،   (2)

 . 246، ص 2002دار الجماهيرية، طرابلس، ، تاريخ حركات التحرر في العالمأحمد محمد الطوير ،   (3)
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 التي ترتفـع إلـى   )جوش(توجد بها هضبة ر جدا في منطقة الشمال الشرقي وكثي

  .)1(متر 1800حوالي 

 مطـار الهائلـة علـى   إن كمية األحيث , نيجيريا بمناخ استوائي تتمتعكما 

كميـة مقـدارها    على حيث تتحصل من األمطار كاآلباركمدينة , أجزائها مختلفة

التي تتحصل علـى كميـة   ) الجوس( فهي تختلف تماما على, ي السنةسم ف 300

تصـل كميـة   حيـث  , كما يحل الجفاف في بعض األشهر, فقط سم 175مقدارها 

يتميز بفصل جاف يصل كما يسودها مناخ , سم 120حوالي ) أبادان(األمطار في 

  .)2(الدواخل كلما اتجهنا إلى ثمانية أشهر في السنة وترتفع الحرارة إلى

ـ ر أوشهال ر من أكثرديسمبشهري مايو و عتبريلك بذو  , فـي العـام   اًًرامط

ارية وأيضا الغابات المد, الساحلمنطقة  أقاليم نباتية من المنجروف على وتوجد بها

  .)3(أشجار نخيل الزيت وأشجار السنطها الرملية التي تنمو ب

ففي السـاحل ال تتجـاوز   , البالد أنحاءرارة فهي تختلف بين بالنسبة للحأما 

وتنخفض الحـرارة  , وبالنسبة للرطوبة فهي عالية, رجة مئويةد )32( الحرارة إلى

   .)4(رة في هضبة جوسدل درجة الحراتعوت, م األمطارقليال أثناء الليل في مواس

                                                
 . 320جودة حسين جودة، ص   (1)

 . 320المرجع نفسه، ص   (2)

، 2008 مكتبـة االنجلـو المصـرية،   القـاهرة،  ، أفريقية في شخصية القارةمحمد عبدالغني سعودي،   (3)
 .248ص

 . 197محمد عبدالفتاح إبراهيم، ص   (4)
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   :متحكمان في الجو هماهناك عامالن رئيسيان  كما أن

  .رةبالسحب الممط اآلتيةالرياح التي تهب من الجنوب الغربي : أوالً

مـن الشـمال الشـرقي    ب تهالتي ) المحرمة(لتي تسمى بالرياح ياح االر :ثانياًو

رتفاع درجة لك إلى اذفيؤدي , اآلتية من الصحراءالمحملة باألتربة الحمراء 

  .)1(الحرارة أثناء النهار

   :ناسكـال .2

وخاصة في نيجيريا , لمجموعات البشرية في غرب أفريقياشعب القبائل واتت

  .)2(وبيان مميزاتها هاإحصاؤحيث يصعب ب

ه ا أمام الباحث في مثل هـذ وتمثل قلة الدراسات واألبحاث حول السكان عائق

, والجغرافية عن سكان غرب أفريقيـا  التاريخيةالموضوعات التي تتناول الحقائق 

وتعتبر أفريقيا من القارات قليلة السكان ألن  ,وبخصوص نيجيريا موضوع الدراسة

مليون  20ن قل ما يقارب محيث تم ن ,ة لعبت دورا هاما في إنقاص عددهمالنخاس

ليقومـوا  ن ، وقـر حوالي أربعـة   وهي  ،مدة زمنية معينة أمريكا في نسمة إلى

ـ عمـال ال (واألعمال األخرى منها التشييد  بأعمال الزراعة في األراضي , )خرةس

                                                
  . 198محمد عبدالفتاح إبراهيم، ص   (1)

 .172، ص 1992دار المريخ،  الرياض، ،لمحات من التاريخ اإلفريقي الحديثأحمد إبراهيم دياب،   (2)
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وال ننسـى  ، لالسـتعمار ين قتلـوا أثنـاء محـاربتهم    فضال عن الذ, وفي المناجم

  .)1(بالسفن إلى األراضي األمريكيةيت حتفها أثناء نقلهم المجموعات التي لق

يختلفون من  ولكن سكانها, لة أفريقية من حيث السكانتعتبر نيجيريا أكبر دو

حيـث أطلـق   , فأكثرهم من الزنوج, ت والتقاليدحيث الجنس والدين واللغة والعادا

فهـم  , مبشـرته  مس الالذعة التي أثرت علـى سم زنوج نظرا لحرارة الشعليهم ا

  .)2(يتميزون بطول القامة

حيث وصل عددهم  م1931 لم يحدث تعداد فعلي لسكان نيجيريا إال في سنة

، وهذا العدد غير دقيق حسب هذا المصدر، نسمة مليون 19.928.171حوالي  إلى

  .)3(غير دقيقة 1931فالمصادر األخرى كلها متفقه على أن نسبة 

مليون نسمة، ثم اسـتمر   23.210.100م حوالي 1937قد بلغ عددهم سنة و

مليون نسـمة   24.070.000إلى حوالي  1948في النمو حتى وصل عددهم سنة 

مليون نسمة، وفـي عـام    25.070.000إلى حوالي  1950ووصل عددهم سنة 

إلـى   1958عام  يمليون نسمة، وف 32.171.000، أصبح عددهم حوالي 1952

                                                
 .46، ص 1971 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،بيروت، 2ط، نيجيريامحمود شاكر،   (1)

 . 47نفس المرجع، ص   (2)

 .30محمود متولي، ص   (3)
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عـددهم إلـى حـوالي    وصـل   1960مليون نسمة، وفي عـام   34.600.000

   .)1(مليون نسمة 35.279.000

, ليظة المقلوبةوشفاهم الغ, والبشرة السوداء الداكنة, لقامةايتميزون بطول  فهم

ـ لفوفي أو المالبارز والشعر الصوفكهم األسفل , وأنوفهم الفطساء ويتميـزون  , لف

  .)2(المستديرة الجباهو, الضيقبالرأس 

ويعيشون في الجانـب  , ي نصف السكانحوالويشكل المسلمون في نيجيريا 

والبقيـة  , ويعيشون مـن الجانـب الجنـوبي   , واآلخرون منهم مسيحيون, الشمالي

مليـون   26,2ن في نيجيريا حوالي فقط بلغ عدد المسلمي, انات مختلفةمعتنقون دي

ن إلى حيث تصل نسبة المسيحيي ،من إجمالي السكان% 47.2ما يعادل  أي, نسمة

البـاقون  أما , السكانمن إجمالي % 34.6ما يعادل  أي, نسمة مليون 19.2حوالي 

ونسبتهم من إجمـالي السـكان حـوالي    , مليون نسمة 10.1وصل عددهم حوالي 

18,2%)3( .  

  

  

                                                
المؤسسة المصـرية العامـة   القاهرة، محبات إمام أحمد شرابي، نيجيريا الجديدة كنوزها واقتصادياتها،   (1)

 . 22، ص 1964للطباعة والنشر، 

 .135ص ت، .مكتبة الرشيد، د م،.د ،أجناس وأعراق السكان في العالمسيد أحمد سالم قاسم،   (2)

  . 472، 471، ص ص 1986دار النهضة العربية،  بيروت، ،الجغرافيا اإلقليميةفتحي محمد أبو عيانة،   (3)
 ).1(انظر الخريطة رقم       
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  *توضح التوزيع النسبي للمسلمين والمسحيين في نيجيريا) 1(خريطة رقم 

  

، 2009امعية، اإلسـكندرية،  عيانه، جغرافيه أفريقيا، دار المعارف الجفتحي محمد أبو  )*(

  .185ص 
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 –الهوسـا   –االيبـو   –اليوربـا  (هم أعراق السـكان فـي نيجيريـا    من أ

  . باختصار ذكرهاتي على وسنأ. )1()الفوالني

 :اليوربا .1

وتمثـل  , اإلقليم الجنوبي الغربي من نيجيريـا تعيش مجموعات اليوربا في  

ربع وقد لعـب التقسـيم   ألف ميل م 45ومساحته , اإلقليممن سكان % 18حوالي 

هـا  إلي ين هاجرذالدول المجاورة مثل النيجر ال سياسي للقبائل بتفريق أبنائها إلىال

  .)2(أكبر القبائل في نيجيريا إحدى فقبائل اليوربا تعد, أحفاد قبائل الهوسا

, داًوجد بها تجمع سكني كبير جفإنها ي, ار أن اليوربا أكبر سكان نيجيرياباعتب

جهـات   حيث وصل بهم الحال إلى الهجـرة إلـى  , أراضيها ازدحام مما أدى إلى

 اًضوأي, ت سكنية مختلفةحيث توجد تجمعا, مثل جزيرة جابون وفرناندوبو, رىأخ

  .)3(ماية والدفاعتعملة للحستوجد بعض المدن الحصينة الم

أو  تجـارة رابحـة   ن كلحتى قيل إ, شعب اليوربا يشتغلون في التجارة كان

تصل باألوروبيين بعـد مصـاهرتهم   فهم أول من ا, شعب اليورباوراءها  ناجحة

  .)4(االتصال بين القبائليق لقبائل الفوالني عن طر

  
                                                

 . 140سيد أحمد قاسم، ص   (1)

 . 17سامي منصور، ص   (2)

 . 322جودة حسنين  جودة، ص   (3)

 . 201د عبدالفتاح إبراهيم، ص محم  (4)
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   :يبواأل .2

ن بالجانـب  فهم غير مهتمي, يم الشرقيكان سكان األيبو يسيطرون على اإلقل

وعـدم  , لكنهم شعب يحب االسـتقرار والسـالم  و, شعب اليورباالحضاري عكس 

وتعيش معهـم  , وهم مشتهرون بالزراعة والتجارة, وتقاليدهماداتهم التنازل على ع

, )اينشـتا (عيشون بمنطقة سـميت  فكانوا ي، )1(بعض القبائل األخرى مثل االيدبوا

فقد وصل عددهم , ه القبيلة قليال جداًمسلمين في هذفكان عدد ال ،)بنين(في  وأيضاً

إلى عـدد  دا نتالجتماعي مسوأن نظامهم ا .)2(خمسة ماليين نسمة) 5(إلى حوالي 

, يم القبيلة ال يتمتع بسلطة مطلقةوزع, القبائل األخرى حتى الصغيرة منها من كبير

يصل إلى حوالي المسيحيين عدد و, لوا باألوروبيين مثل شعب اليورباوأنهم لم يتص

ن واآلخـرو اع فيأتي من بينهم الصـن , والباقي من المسلمين, أربعة ماليين نسمة

  .)3(عمالبإدارة األ

   :الهوسا .3

 ,فهم شعب من الفالحـين والرعـاة  , لهوسا منتشرة في اإلقليم الشماليقبائل ا

فكانت مدنهم محاطة باألسوار للحمايـة   وأخرى صغيرة ،يعيشون في مدن كبيرة

, يستعملون الشـواديف كانوا و , م شعب مهرة في الزراعة وطرق الريوالدفاع فه

                                                
 . 33حمود متولي، ص م  (1)

 . 134ت، ص.مطبعة يوسف، دم، .د، 2ج، اإلسالم والمسلمون في غرب أفريقياعبدالرحمن زكي،   (2)

 .202 -201محمد عبدالفتاح إبراهيم، ص ص   (3)
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كـانوا  واألرز و, والطمـاطم , ل والبطاطـا فكانوا يزرعون البص, لري مزارعهم

وأيضـا  , ة عن طريق الروث القادم من المـدن يقومون بتسميد األراضي الزراعي

 مثـل , لخبرة في بعض الحرف اليدويةيهم اولد, ن بالصناعات المعدنيةكانوا مهتمي

  .)1(وغيرها من األعمال اليدوية ودبغ الجلود, صناعة النسيج

, )5.488(ألف نسمة  488الي خمسة ماليين وحو قد كان عددهم يصل إلى

فهي تعتبر من أكثر , تي كانت لهجتها كتسينة والفوالنيوهم يتكلمون بلغة الهوسا ال

فـي   بذاتهعرق قائم  لك هم جنس أوفبذ, فريقيةفي غرب القارة األ انتشاراًاللغات 

  .)2(وسوكوتو, وكانوا, دن النيجيرية مثل زاريابعض الم

تماما  األولى تسكن في المدن والثانية بعيدة, لى مجموعتينهم شعب منقسم إ

هـم أيضـا بالتقاليـد اإلسـالمية     لكنهم متمسـكون  ) األرياف(عن المدن أي في 

  .)3(معامالتهم وتطلعاتهم األخالقية ويستوحون باإلسالم في

إلقليم الشمالي يغـزوه  تصاهر شعب الهوسا مع شعب الفوالني حتى أصبح ا

أصـبح  وقد , والني الخالص في اإلقليم الشماليما تجد الجنس الفوقل, شعب الهوسا

اصة في األمور فهم شعب منظم وخ, نسمة 5.500.000هم يصل إلى حوالي عدد

) لوجـارد (البريطاني النظام القائد العسكري  ااستفاد من هذفقد , المالية واإلدارية
                                                

 . 244سعودي، ص محمد عبدالغني   (1)

 .44، ص1961يوسف، مؤسسة روز الالقاهرة، ، داهومي والكاميرون، نيجيريةمحمد إسماعيل محمد،   (2)

               ،1981دار المـريخ،   الريـاض،  ،1ط، لمحات من التـاريخ األفريقـي الحـديث   أحمد إبراهيم دياب،   (3)
   .204 -203ص ص 
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عن طريـق  المباشر ر غيستمد منها نظام الحكم الفكرة المنظمة فالهذه  هباستنباط

لبريطـاني فـي   النظام يمثله االحتالل ا, فأصبح هذا, خ الوطنيينئزعماء والمشاال

  .)1(مستعمراته األفريقية

   :الفوالني .4

منهم خلـيط  و, ات القوقازيةغبصالويغلب عليهم بعض , ينتشرون في الشمال

نهم رق بيلك يصعب على الشخص أن يففبذ, ينهم وبين شعوب الهوسا بالمصاهرةب

  .)2(زنوج الجنوب وبين

هـم خلـيط بـين    و, والشـرقي , يعيش في اإلقليم الشمالي الغربي بعضهمو

يتكلمون لغـة  هم و. )3(األغلبية للمسيحيين في الجنوب لكن, المسلمين والمسيحيين

الممتدة من  نوا إمبراطورية الفوالنيهوسا وكومارات الوقد سيطروا على إ,الهوسا

   .)4(نهر النيجر إلىو )بنوي( ا إلى نهرمناطق اليورب

هـم  و, للماشـية  عن األكل والشـرب  رعاه يبحثونهم ل عب منتقالفوالني شو  

التـي   األلبـان ومشـتقاتها   ويعيشون علـى , وبرعي الماشية, مهتمون بالزراعة

                                                
  .200- 198محمد عبدالفتاح إبراهيم، ص ص   (1)

 .140سيد أحمد سالم قاسم، ص   (2)

 .321جودة حسين جودة، ص   (3)

ــو  (4) ــين ج ــودة حس ــةدة، ج ــا اإلقليمي ــة أفريقي ــكندرية، ، جغرافي ــارف، داإلس ــأة المع                           ت،.منش
 . 452، 451ص ص 



 24

وقـد وصـل   ، )1(لحبوب التي يقومون بزراعتهـا وا, تحصلون عليها من الماشيةي

  .)2()3.330.000(سمة ن ألف نوثالثي مائةن وثالثحوالي ثالثة ماليي عددهم إلى

  :الموارد االقتصادية .3

, خاصة المحاصيل الزراعية المتنوعةتتعدد الموارد االقتصادية في نيجيريا و

يت النخيل والكاكاو والمطاط واألخشاب ويعتبر اإلقليم الشمالي في نيجيريا زمثل 

أنه يتخصص في إنتـاج القطـن   كما , ق العالم المنتجة للفول السودانيثاني مناط

  ).1(انظر جدول رقم  .)3(والقمح واألرز

   *يةعجيريا من المنتجات الزراييبين صادرات ن ) 1(جدول 

  المحاصيل
  )بآالف األطنان(المقادير 
  ) سنوات(

1954  1956  1958  
  88  177  68  الكاكاو

  441  451  460  حبات النخيل
  171  185  208  خيلزيت الن

  513  448  428  دانيالفول السو
  34  28  26  القطن 
  43  40  21  المطاط
  86  68  81  الموز 
  74  68  81  الجلود 

 ،1961راشد البراوي، التطور االقتصادي الحديث في إفريقية، مكتبـة االنجلـو المصـرية، القـاهرة،      )*(
   .57ص

                                                
 . 245محمد عبدالغني سعودي، ص   (1)

 . 44محمد إسماعيل محمد، ص   (2)

 . 232، ص قارة أفريقيا دراسة في الجغرافية اإلقليميةنين جودة، سجودة ح  (3)
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ة تشاد مناطق لصيد السمك في البحيرات وخاصة بحيرأيضاً توجد بها  كما  

فـي  ) الكـوال (د بها مصانع للمشروبات الغازية وتوج, تقع في شمال نيجيريا التي

النخيـل   صدير زيـت وتعتبر نيجيريا أولى دول العالم في إنتاج وت, اإلقليم الغربي

والمرتبة الثانية على , الذي يستعمل في صناعة الصابونواللباب , والفول السوداني

   .)1(العالم في تصدير الكاكاو مستوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 335، مرجع سابق، ص قارة أفريقياجودة،  جودة حسين  (1)

 ).2(انظر الخريطة رقم        
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  *اتوضح الموارد االقتصادية في نيجيري) 2(خريطة رقم 

  

  

  .189ص، 2009المعارف الجامعية، اإلسكندرية،، دار أفريقياجغرافيا فتحي محمد أبو عيانة،  )*(
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إنه  حيث, بكمية كبيرة جداً, الطبيعييتوفر بها إنتاج الفحم والبترول والغاز و

في عام  از الطبيعي في نيجيرياالغ بدأ إنتاجوقد  ،ساعد على رفع مستوى المعيشة

نتاجه في الصعود حتى وصل إلـى  فبدأ إ, )دلتا النيجر(منطقة تسمى م في 1958

لك المرتبة الثانية عشرة في إنتاج نيجيريا بذ فأخذت, مليون طن سنويا 13حوالي 

  .)1(البترول والغاز الطبيعي على مستوى العالم

مليون طن مـن االحتيـاطي   ) 142(ا بحوالي قدر إنتاج الفحم من نيجيرييو

نتاج الفحم هي شـركة  وكانت المشرفة على إثم يكون االحتياط العالمي  ,العالمي

  .)2()شركة فحم نيجيريا( سمم يطلق عليها ا1950أسست سنة 

ية كبيرة جداً من المعادن مثـل  تتوفر بها كمنيجيريا  فإن أما بالنسبة للمعادن

والرصاص والزنك وكما توجد بها المعادن المشـعة   يتلنتناتوالولفرام وال اللجنيت

ت من المعادن الرئيسية، والذهب وغيرها من لومبيوكان القصدير والكو البرونزو

  ). 2(أنظر جدول رقم . )3(المعادن

  

  

  
                                                

 . 188، ص 2009دار المعرفة الجامعية،  اإلسكندرية، ،جغرافية أفريقيافتحي محمد أبو عيانة،   (1)

 ،1961نجلو المصرية، مكتبة األ القاهرة، ،1ط، التطور االقتصادي الحديث في أفريقيةراشد البراوي،   (2)
 . 61ص 

 .178، ص محبات إمام أحمد شرابي  (3)
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  ) 2(جدول 
    *تطور إنتاج مادتين القصدير والكولومبيتيبين 

  

  السنوات
  الكولومبيت   القصدير

  لطن الكمية با
  القيمة 

  جنيةباأللف 
  الكمية بالطن 

  القيمة 
  جنيةباأللف 

1947  14.090  4.100  1.390  293  
1951  11.753  8.970  1.093  837  
1952  10.575  7.700  1.228  1.307  
1953  12.126  5.970  1.855  3.698  
1954  10.308  5.170  2.525  5.142  
1955  11.399  5.870  3.047  5.167  
1956  13.264  7.200  3.405  1.762  
1957  13.577  7  1.145  711  
1958  9.626  3.937  737  457  

  
  .61ص ،1961راشد البراوي، التطور االقتصادي الحديث في إفريقية، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، )*(
  

 200العالمي منه إلى نحـو   االحتياطييصل  الذي, هناك أيضاً خام الحديد

 واألحذية،لسكر الصناعات المحلية مثل صناعة اأيضا ظهرت بعض  ،مليون طن

  .)1(والمواد الكيميائية, المطاطية والجلدية

حيث يصل طولها ر شبكة لسكة الحديد في غرب القارة بأكبن نيجيريا تتمتع إ

 خاصـة  , عملية النقل وتصل المدن بعضها البعض لتسهيل, كيلو متر 3000إلى 

ن إ حيـث , لحياة االقتصادية فـي نيجيريـا  في افكان لها دور كبير , نقل البضائع

ال فهي  باإلسفلتوبغض النظر على الطرق المعبدة , األقاليم بعيدة جدا عن بعضها

في فصـل   صعبة خاصة ترابيةاألطول هي طرق  طرقال بلمساحة كبيرة تغطي 

                                                
 . 252محمد عبدالغني سعودي، ص   (1)
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األحيان صـعبة لكثـرة   التي تكون في بعض الطرق النهرية  وهناك أيضاً ،الشتاء

ة في فصل الشتاء حتـى مسـافة   ويكون نهر النيجر صالحا للمالح, الجنادل فيها

  .)1(حتى نهر بينوي وأيضاً, كم800

 ئأكبـر مـوان  يعـد  ) ورت هاركورتب(فإن ميناء  أما بالنسبة إلى الموانئ

ساعد على حركة النقل فقد , الذي يربط تجارة األقاليم بعضها ببعض فهونيجيريا، 

 أبـدان  يرة المتواجدة داخل المـدن مثـل مدينـة   ونقل البضائع إلى األسواق الكب

الحركة التجارية التـي   ذاتوغيرها من المدن األخرى , وبنين وانتشا, وموشوباج

فأصـبح  , ى المعيشة فيهـا وتطور مستو, اعدت في تطور مواردها االقتصاديةس

مثل طرق السكة الحديدية الرابطة بين المدن والتي تعـد الشـريان    للمواني رابط

   .)2(النقلسي للتجارة وحركة ئيالر

  :الجانب التاريخي: ثانياً

   :ة وصول األوروبيين إلى نيجيريابداي .1

بعكـس العـرب   , انت مجهولة تماماً عند األوروبيـين إن القارة األفريقية ك

انت تجـارتهم هـي   كحيث , القدم القارة األفريقية منذن في ين يجولوالمسلمين الذ

 كانوا بغض النظر على أنهم, قصى القارة األفريقيةإلى أالسبب األول في ترحالهم 

                                                
 . 190، ص جغرافية أفريقيافتحي محمد أبو عيانة،   (1)

 . 192، ص نفس المصدر  (2)
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جهتهم صعوبات مـن  ا كله واومع هذ, الدين اإلسالمي في القارةيدعون وينشرون 

  .)1(ونشروا الدين بين أبناء القارة يتغلبوا عليهم استطاعوا أن نهمزعماء القبائل لك

  بـل كـان   سياسياً رضاًوروبيين إلى القارة األفريقية لم يكن عإن مجيء األ

لك لنهب خيرات القارة من مـواد الخـام   وذ, بالدرجة األولى اض اقتصاديةغرأل

ن في التكالب األوروبيو ومع بداية القرن السادس عشر أخذ ،توغيرها من الثروا

فـي غـرب    الواقعـة  التجارية وخاصة المراكز متالكال, راع على القارةوالص

  .)2(القارة

وروبية قامت بالكشوف الجغرافية في القـارة  كانت البرتغال أول دولة ألقد 

, ه الحركة الكشـفية الي يشجع على هذالبرتغ) هنري المالح(كان القائد و, قيةاألفري

مع أنه واجه بعض , لقارة األفريقيةلنشر المسيحية في ا ومتحمساً فقد كان مسيحياً

لح سـنة  إلى طريق رأس الرجاء الصا المقاومة في حركته إال أنه أكملها وصوالً

   .)3(م1498الهند الغربية سنة جزر  ومنها إلىم 1497

  

                                                
 . 62محمود شاكر، ص   (1)

ار الكاتب العربـي  د القاهرة، ،النظم السياسية في أفريقيا وتطورها نحو الوحدةنزيه نصيف مخائيل،   (2)
 . 25، ص 1967

، 1ط، والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانيـة  تاريخ أوروبا الحديثميالد المقرحي،   (3)
  . 34، ص 1991جامعة المفتوحة، المنشورات طرابلس، 
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فرنانـدوبو  (اليـان  المالحـان البرتغ وكان أول من وصل إلى نيجيريا هما 

ا مدينة الجوس في سنة فبلغ, ن الخامس عشرلك في القروكان ذ, )وبيرودي سنترا

 دفَوقد ووبنين , عض المناطق األخرى مثل خليج بونيب لك اكتشفاذوبعد , م1480

رت هذه المنطقة التجارية شتهالتجار في منتصف القرن السادس عشر، حيث ا هايلإ

  .)1()ساحل الرقيق(باسم 

أمـام فرنسـا   برتغال في االضمحالل فتحت المجـال  وعندما أخذت قوة ال  

وفي , وبريطانيا إلى التمركز في األسواق والمراكز التجارية على المدن الساحلية

 ت البرتغال إلى أسبانيا فكانت صفعة قاسية للبرتغال أثرت سـلباً مض 1580سنة 

ت بها الصراعات والحروب الداخلية ممـا قلـص   اندلع, أفريقيا فيعلى تجارتهم 

 م الدول األوروبية األخرى مثـل وأدى ذلك إلى فتح المجال أما. نشاطها التجاري

ثـاني مـن القـرن    في النصف الو ،)2(في غرب أفريقيا للتمركز بريطانيا وفرنسا

بشـكل   د إلى مناطق غرب أفريقياافوتالسادس عشر أخذت بريطانيا وفرنسا في ال

بعد أن أصبحت  االستعمار البريطاني لنيجيريا رسمياً م1861في سنة  بدأو, كبير

                                                
 . 34، ص1991اعة، دار الثقافة للنشر والطبالقاهرة، ، أفريقيا في التاريخ المعاصررأفت غنيمي الشيخ،   (1)

  . 26سامي منصور، ص   (2)
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شبه تاما  اًلكة البريطانية وقبل ذلك كانت بريطانيا تفرض احتكارمالجوس تابعة للم

1(م1807ألغت بريطانيا تجارة الرقيق نهائياً عام ق فقد ارة الرقيعلى تج(.  

فـي تجـارة   ونشطت , لشركات البريطانية إلى نيجيرياوصول ا وقد توالى 

كـز  ريـة ت الحكومة البريطانوأخذت , ت النخيل على سواحل نيجيرياالرقيق وزي

  .)2(واني والمراكز التجاريةللسيطرة على الم جهودها

خذت الحكومة بمحاربة تجارة الرقيق ات) كوكوسو( وعندما قام ملك الجوس 

خلفـه صـهره   و, 1852الته من منصبه سـنة  حكافة التدابير إل هضد البريطانية

بتجارة الرقيـق فـي    ة تجارية مع بريطانيا بالسماح لهاع معاهدالذي وقّ) أكيوي(

الجوس فأصبحت الجوس مستعمرة بريطانية تابعة للتاج الملكي تدار من عاصمة 

ت تسـمى بمسـتعمرة ومحميـة    أصبح, 1886وفي سنة , 1862ن سنة سيراليو

حدودة التي يت بشركة النيجر الملكية الرسمية الممقامت شركة سبعد ذلك  ،الجوس

  .)3(في تجارة الرقيق تستخدمها الحكومة البريطانية كانتو, م1879تأسست سنة 

                                                
                ت، ص.الدار القوميـة للطباعـة والنشـر، د    م، .د ،رياييم من نيجوبللو زع أحمدعبدالرحمن صالح،   (1)
 . 17 -16ص 

 .34رأفت غنيمي الشيخ،ص   (2)

 .241 – 240المرجع نفسه، ص   (3)
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القائد لوجارد إلـى نيجيريـا   , م1898قد أرسلت الحكومة البريطانية سنة و 

لمسـاندة   بسبب مقاومة الوطنيين ورفضهم لنشاط الشركة ومعه قوات عسـكرية 

   .)1(الشركة ولبسط السيطرة

حيث تم , م1900بعد ذلك أخذت الحكومة البريطانية تزاول نشاطها إلى عام 

  .)2(على نيجيريا عاماً داًتجارة الرقيق وتعيين لوجارد قائ إلغاء

  :اإلنجليزي الفرنسي التنافس .2

تى أصبحت شركة واحـدة  م ضمت الشركات البريطانية ح1879في سنة   

) جـورج جولـدي  (وكان هذا قرار السيد , سم شركة أفريقية القوميةأطلق عليها ا

والهدف من هذا الضم هو التصدي للشـركات الفرنسـية   , نظرا لضعف الشركات

ـ الباهفرضون الضرائب وأيضا ضد زعماء القبائل الذين ي, واأللمانية علـى   ةض

وإقامة مراكز , على نهر النيجر نوىبقد تمكنت فرنسا من الوصول إلى و التجار،

  .)3(في التوغل داخل البالد ية طمعاًتجار

وكانت الشـركة  ) شركة النيجر الملكية(ركة فأصبح سم الشوبعد ذلك تغير ا 

     .قةمن النفوذ الفرنسي في المنط للحد التصدي قوية استطاعت

                                                
 .71محمود متولي، ص   (1)

 . 17، ص 2008الدار القومية للطباعة النشر، م، .د، ريايالل نيجقاستر، أحمد صوا  (2)

، رسـالة  عة والبشريةياالستعمار البريطاني في غرب أفريقية وضوابطه الطبمحمد كمال لطفي حسين،   (3)
 . 16، ص 1961معهد الدراسات األفريقية، القاهرة، ماجستير، 
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م صدر مرسوم ملكي يعطي الشركة كافـة الصـالحيات   1886وفي يوليو 

ونجحت الشـركة فـي إقامـة مراكـز تجاريـة      , واالمتيازات في حوض النيجر

بائل لضمان أمن وعقدت معاهدات مع زعماء الق, والسيطرة على المناطق الداخلية

 كذلك تـم , ة أعمالهارإلدا مركزاً, أخذت الشركة مدينة أساباو ،)1(الشركة والتجار

, بريطانيا فـي دلتـا النيجـر    بمصالحلدول األوروبية ااعتراف في مؤتمر برلين 

ي المنطقة بعقد معاهدات مع أهال) هويت(على ذلك قام القنصل البريطاني  وتأكيداً

  .)2(ريطانياقرار الحماية في المؤتمر لصالح بقبيل انعقاد المؤتمر وبناء عليه تم إ

, م1891سنة ) أكاسا(م حتى وصلت ميناء ي التقدخذت فرنسا فأفي المقابل و

لكن سكان المنطقة أخـذوا يقـاومون   , للتجار الفرنسيين إلى الداخل ليصبح طريقاً

  .)3(بعاد الفرنسيينونجحت في إ ،كة البريطانيةالفرنسيين وتدخلت الشر

, النيجر اد حول التجارة في دلتاأخذت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا تزدوقد 

د معاهدة بعق الدولتين أخذتا موقفا سريعاً حتى وصلت إلى االصطدام المسلح بيد أن

كان لفرنسا نصيب األسـد فـي غـرب أفريقيـا إال أن     و, لتوضيح الحدود بينهما

فكان الصراع , ها من االستحواذ عليها بالكاملتبريطانيا زاحمتها في المنطقة ومنع

االستحواذ على المزيد من األراضي وخاصـة   وثانياً ,بينهما على نهر النيجر أوالً
                                                

نجلـو  مكتبـة األ القاهرة، ، ثائقية في تاريخ إفريقيا الحديثةبحوث ودراسات وهام محمد علي ذهني، ال  (1)
  . 125ت، ص .المصرية، د

 . 125نفس المرجع ، ص   (2)

 . 17محمد كمال لطفي حسين، ص   (3)
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لبريطانيـا  فأصـبح  , ن النهر بينهمـا فقسمت الدولتا, )بنين( وداهوميفي الجوس 

ـ   , ر األدنىالنيج اوالت فرنسـا  وفرنسا النيجر األعلى واألوسط لكـن فشـلت مح

   .)1(بالكامل عليه للسيطرة

ـ  اهدات مع زعماء منبعد ذلك قامت بريطانيا بعقد مع  رطقة نهر بنـوي ونه

وأعلنت بريطانيـا حمايتهـا للمنـاطق     ،المنطقة الزيت إلبعاد النفوذ الفرنسي عن

 1897أكتـوبر   17وذلك فـي  , أبييوولوكوجا  واقعة في الجوس ونهر بنومىال

ألنها لـم  ،نوع من االستعمار  ا أن ذلككان للشركة بعض المعارضين الذين رأوو

ها األمـن  في االذين رأو أي آخر يؤيدركان هناك و, تقدم النفع لألهالي في المنطقة

  .)2(والنظام في المنطقة

ودعمتهـا بالمـال   ،كافة الصالحيات للشركة أعطت الحكومة البريطانية قد 

وتوقف المد , لنيجيريا الغربيةم رسمت الحدود الشمالية 1898وفي سنة , والجنود

الحمايـة البريطانيـة    وأصبحت القبائل في المنطقة تحـت ) بوصا(الفرنسي حتى 

   .)3(ك زاد من غضب السلطات الفرنسيةوذل, لخضوعهم تحت لواء الشركة

استطاعت فرنسا أن تسيطر علـى  , م1893أنه في عام ومن الجدير بالذكر 

فوقع الفرنسيون في مصـادمات مـع قبائـل    , إلى تمبكتو وصوالً )سيجو وجيني(

                                                
 . 123ني، ص هالهام محمد علي ذ  (1)

 . 127نفس المرجع، ص  (2)

 .17محمد كمال لطفي حسين، ص   (3)
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األخيرة  هذه خسائر فادحة إال أنكبدوا فرنسا  وبالرغم من أن الطوارق ,الطوارق

ن على الزعيمين المسلميالقبض واستطاعت  ,تمكنت من السيطرة على تلك المنطقة

ـ , إلى الجابون اهمتونقل) وساموراي شيخوأحمد (  ال أمـام فرنسـا  مما أتاح المج

   .)1(مصب نهر النيجرعلى للسيطرة 

 انيين أحد أسـباب كان عجز التجار الفرنسيين المواصلة أمام التجار البريط

نفردت بريطانيا وا, اًدلتا النيجر مؤقتفقد كان وجود فرنسا في , إخماد هذا الصراع

المعاهدات واالتفاقيات بين الحكومتين إال وبالرغم من كل , في دلتا النيجر بالتجارة

بريطانيا أحكمـت  لكن , جد لها مكانا في دلتا النيجرأن فرنسا كانت تأمل في أن ت

ة الوحيدة على تلـك  سيطرملتصبح ال, كافة المناطق على نهر النيجر نفوذها على

  .)2(المنطقة 

يـرة  األخ هـذه  نهاية الصراع بين فرنسا وبريطانيا وفوزم 1898شهد عام 

  .)3(وسيطرتها على نهر النيجر

  

  

                                                
مؤسسـة األهـرام    القاهرة، ،تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكالتهمالرازق، شوقي الجمل، عبداهللا عبد  (1)

 .105 -104، ص ص 1996للنشر والتوزيع، 

 .136 -134الهام محمد على ذهني، ص ص   (2)

، 1981دار المـريخ،   الريـاض،  ،1ط، لمحات من التـاريخ األفريقـي الحـديث   أحمد إبراهيم دياب،   (3)
 . 141ص
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  : اإلدارة االستعمارية البريطانية في نيجيريا .3

السياسية لدول غرب م تغيرت الخريطة 1885 –م 1884بعد مؤتمر برلين 

وفرنسا  كان لكل من بريطانياو ،صبحت موزعة بين الدول األوروبيةفقد أ, أفريقيا

, نيجيريـا , ساحل الـذهب  ون،أخذت بريطانيا سيراليو, نصيبها في غرب أفريقيا

سـم أفريقيـا الفرنسـية    على منطقة كبيرة أطلق عليها افرنسا استولت و جامبيا،

  .)1(تا العلياوفول, )بنين( داهومي, النيجر, السنغال :ومنها ،الغربية

كانـت  و, والمحميـة  ،جمرة التـا نيجيريا إلى مستع بتقسيم بريطانيا قامت 

والمحميـة  ، )C.O(تتبع وزارة المسـتعمرات البريطانيـة    مستعمرة التاج إدارياً

 كـان سـكان  و, يق المعاهدات مع زعماء القبائلسيطرت عليها بريطانيا عن طر

والواجبات كغيـرهم مـن    ن لهم جميع الحقوقج هم رعايا بريطانييمستعمرة التا

وهي إداريا تتبـع   ،هم خليط من جميع أنحاء البالدوبالنسبة للمحمية , البريطانيين

  .)F.O()2(خارجية البريطانية وزارة ال

 ولم يأخذ طابعاً, بالتغيير اًإن نظام بريطانيا في حكم مستعمراتها كان متسم  

كانـت  و ،من النجاح واالستمرار في الغالب ال يتمكن ن النظام الثابتألذلك , ثابتاً

وهـي تحكـم   , بريطانيا تأخذ جانبا مغايرا على كل إقليم أو محمية أو مسـتعمرة 

                                                
  . 124 -123دياب، ص ص  أحمد إبراهيم  (1)
مجلـة الدراسـات    القـاهرة،  عبداهللا عبدالرازق إبراهيم، نظم الحكم االستعمارية في غـرب أفريقيـا،    (2)

 . 83، ص 1984، 14 -13 ، عاألفريقية
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في حكمها  كانت بريطانيا تعتمدو ،بحسب تطور األحداث فيهاو ،حسب كل منطقةب

, قلـيم لموجودة في كل إعلى مدى قوة المنظمات والهيئات السياسية واالجتماعية ا

موقع الطبيعي المناخ والحسب وب, وتنظر إذا كان هناك أوروبيون في المنطقة أو ال

  .)1(بريطانيا في حكم مستعمراتها بها كانت تأخذفكل هذه العوامل , كل منطقةل

مقر  لوجاردونقل  ،على محمية الجنوب) رالف(السيد , لوجاردقد عين القائد 

ـ   م كلَّضوبعد ذلك , )زنجورو(سياسته إلى  ا سـنة  من الجوس وجنـوب نيجيري

وبعد ذلك أحكم القائد لوجارد , عليها عاماً حاكماً) آيجرتون(وعين السيد , م1906

فعمل على دمج كل من اإلقليم الشمالي والجنوبي , قبضته على كافة أنحاء نيجيريا

 بح هـو أول وأص, تابعة للتاج البريطانيلتصبح محمية نيجيريا , م1914نة في س

  .)2(على نيجيريا بريطاني حاكم

 وذلـك  ،ي حكم مسـتعمراتها مباشر فالغير لقد كانت بريطانيا تتبع الحكم  

 خذت بريطانيا اتجاهاًوات, مباشراً كانت تحكم مستعمراتها حكماًبعكس فرنسا التي 

مباشر عن طريق تعيـين  الغير تبعت نظامها بعد توحيد شطري نيجيريا فا مغايراً

   .)3(النيجيريةالرؤساء من القبائل ماء والزع

                                                
 . 38سامي منصور، ص   (1)

 . 243رأفت غنيمي الشيخ، ص    (2)

، 1982، دار المعـارف  القـاهرة،   ،1طنصر، السيد يوسف  :، تتاريخ غرب أفريقيادي، . جي. فيج  (3)
 . 341ص
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ـ  الغير لقائد لوجارد يمارس نظام الحكم كان القد  ام مباشر عن طريـق الحكّ

 كتسـبوا م من األفارقة أهل البالد الذين اوه, لكاألصليين الذين أهلتهم بريطانيا لذ

   .)1(ستعمارية بتطبيقه لهذا النظاماإلدارة اال في رةًبخو اًونفوذ شهرةً

مباشر بعد نجاحه أداة سهلة في الغير خدام اإلدارة البريطانية للحكم است كان

الحكم ن في المحليي قام القائد لوجارد بوضع الرؤساءقد ف, أيدي السلطات البريطانية

كان من أسباب وضع هذا النظام و, ال يتجزأ من اإلدارة الحكومية ليصبحوا جزءاً

, وعدم الخبرة في الظروف الداخلية للبالد, ةعدم توفر قادة بريطانيين إلدارة مباشر

  .)2(ام القديم في البالدمتماشية مع النظ وألنها سياسة ناجحة تماماً

ومنها عدم تكوين جبهات مسـلحة   ،هذا النظام مبادئحدد القائد لوجارد قد  

الحكومة وأن تحتفظ , أو إعطاء الحق لباقي الشعب بحمل السالح, ام الوطنيينللحكّ

هي المسيطرة فـي حـق فـرض    وتكون , انية باألمر النهائي في التشريعالبريط

مـن الـنظم   كان غرضها من هذا النظام هو اسـتمرارية االسـتفادة   و, الضرائب

ولضـمان اسـتمرار تعـاون    , د السلطة العليا البريطانيةاألفريقية وتركيزها في ي

  .)3(المحليين مع اإلدارة والحكومةالزعماء 

                                                
 . 145المرجع نفسه، ص   (1)

الـدار القوميـة   القاهرة، ، 2طيل مسيحة، ش، ترجمة، ميالحكم والسياسة في أفريقيةلياس، والي إ أوال  (2)
  . 37، ص 1966للطباعة والنشر، 

  . 38، ص نفس المرجع  (3)
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ام طابعه الخاص بحيث يسمح للموظفين بنقل الشكاوي إلى كان لهذا النظلقد 

 والعدول عن, ئر على حريات السكانوأيضا عدولهم على تطبيق القانون الجا, لندن

وكـان  , إدارة البالدام المحليين في والسماح بمشاركة الحكّ, الخطأ واالعتراف به

مع الشعب إال في  الخاصة أال وهي عدم استعمال العنف والقوةميزته  لهذا النظام

بعـد كـل    وبعد ذلك إرجاع األمور كما كانت عليه من قبـل , وىالضرورة القص

  .)1(عود األمور إلى نصابها السابقمشكلة تحصل من قبل السكان وت

في أغلب المستعمرات البريطانية فهو  سائداً كان مباشرالغير إن نظام الحكم 

بيق في نيجيريا ويقوم أساسه في االستفادة للتط قابالً, أداة مرنة لإلدارة االستعمارية

مع إيجاد التنسيق , باعتبارها هيئات إدارية ال مركزية, من النظم األفريقية السابقة

والتوافق بين السياسة البريطانية ومصالحها من جهة والحياة االجتماعية األفريقية 

عـن التـاج   ن الرؤساء والزعماء القبليين منـدوبي وذلك باعتبار , من جهة أخرى

حيث يحق للحاكم البريطاني تكـوين القـوات   , ه السلطةالبريطاني الذي تتركز في

لزعماء الجدد فـي  وفرض الضرائب وتنظيم ملكية األراضي واختيار ا, المسلحة

   .)2(حاالت الوفاة

                                                
، 1971الهيئة المصرية العامـة للتـأليف والنشـر،    القاهرة، ، ريقيةنهضة أفمحمد عبدالعزيز أسحاق،   (1)
 . 93ص

              ، ص1975دار المعـارف،  القـاهرة،  ، أفريقيـا فصـول مـن الماضـي والحاضـر     أحمد طـاهر،    (2)
 . 180 -179ص 
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وتقليـل  , في نيجيريا هدف هذا النظام إلى تقليل عدد المواطنين البريطانيين

م تكلفة الحكومة أمواال طائلة ونفقات وأيضا عد, البريطانيةالمتاعب على الحكومة 

للحكم المباشر لكن يرونها  خاضعة تماماً فإن الشعوب األفريقية تعتبر ولذلك ,مالية

عن هذه السياسـة   )نكروما(ذكر قد ف ،في أيدي الرؤساء واألفراد األفارقة ظاهرياً

بأنها حكم ثنائي ,وغايتها هي اسـتمرار   الوطنيين عملية مشاركةتسهيل  ولكي يتم

فهو في الواقع يقضي علـى  , ودوام استغالل مواردهم االقتصادية, الحكم األجنبي

ـ , الديمقراطية وعدم التطلع إلى االستقالل والحرية ون األفارقـة مسـتعبدين   ويك

  .)1(دائما

مقتبسة من عادات وتقاليد وتشريعات وطنيـة سـائدة   كانت سياسة بريطانيا 

غير لكن بطريقة  االستعمار وطبقها ستفاد منهافا, تفسيرهايمكن لإلنسان وقديمة ال 

قـد  و, طبق هـذا النظـام  فت, بريطانياإلدارة تحول الرؤساء إلى عمالء باشرة وم

من رجالها بغض النظر علـى النظـام    إدارياً استطاعت بريطانيا أن تقيم جهازاً

  .)2(السابق في البالد واإلقطاعي القبلي

لسـماح  وا, إصدار دساتير متعـددة ومتتاليـة  ريطانيا تقوم على إن سياسة ب

ومنها مرحلة , كانت تمر بمراحلمجالس تنفيذية وتشريعية مختلفة لألفارقة بإقامة 

أي  ،إلدارة المركزية تقوم بتنفيذهات اوكان, صارمة جدا وهي مرحلة الدكتاتورية
                                                

 . 160ت، ص .ددار الثقافة،  الدوحة، ،تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (1)

 . 161نفس المرجع ، ص   (2)
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مرحلة  بعدهاويأتي , ريطانيالبأن تتركز السلطات التنفيذية والتشريعية بيد الحاكم 

التشريعي وذلك بالسماح لألفارقة بزيادة عددهم في المجلس , الفصل بين السلطتين

ألشخاص ليقـوم  وتكون األغلبية في المجلس التشريعي ألحد ا, والتنفيذي وتطويره

علـى   وأخيراً, شريطة أن يكون للحاكم البريطاني حق الفيتو بمهام رئيس الوزراء

  .)1(أن تستقل ضمن نظام الكومنولث ترغب في االستقالل البالد التي

من النظم  حكومة قوية بدالً ةماقإأن هذا النظام قد تمكن من "يقول ألن بيرينز 

ال يمكن تحقيقه فـي ظـل    مادياً ر لهذه المجتمعات األفريقية رخاءاالستبدادية ووف

  .)2("وضى التي كانت سائدة قبل ذلكأحوال الف

ون مجلس تشريعي محدد السلطات في مستعمرة الجـوس  تك 1862في عام 

لنيجيريـا   اًتشـريعي  اًفأصبح مجلس, بعد اندماج شطري نيجيريا, 1914حتى عام 

وتكـون  , اقتـراع مقيـد  تكون مجلس تشريعي على أساس  1922وفي عام , كلها

صدر دستور , م1946وفي سنة , من الموظفين مجلس تنفيذي آخر جميع أعضائه

ثمانيـة  مجلس تشريعي من أغلبية غير الموظفين وعـددهم  ون فيه ريتشاردز تك

على  فكان الدستور ينص, عضواً سبعة عشرةوأقلية الموظفين , عضواًوعشرون 

                                                
 .162، صتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (1)

 .89، ص نفس المصدر  (2)
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الن جديد يطالب بتعـديل  صدر إع, م1947لكن في عام , سنوات تسعالتعديل بعد 

   .)1(الدستور

دسـتور نيجيريـا   منح هذا ال 1951بعد ذلك صدر الدستور الجديد في عام 

لكن بعـد  , من مجلس تنفيذي حولها إلى نظام مجلس للوزراء بدالً, شكال فيدراليا

, فـق علـى اآلراء  األعضاء في التواتواجه صدور هذا الدستور بدأت الصعوبات 

القائد ممثل الحكومة البريطانيـة  فاجتمعوا مع , نفصال والتفرقةفبث بينهم روح األ

لغة مختلفـة إلـى    ةعشر تاثنالذي يتكون من ا. م1954دستور عام صدر بذلك ف

حـاد نيجيريـا   ات تكون رسمياًوبهذا الدستور , جانب اإلنجليزية بسبب تعدد القبائل

س وأصـبحت الجـو  , وله نواب في الوحدات األخرى وله حاكم عام،, الفيدرالي

  .)2(العاصمة الفيدرالية الجديدة

  

, لنيجيرياجغرافية والتاريخية الاألوضاع  في الفصل األول استعرضنا بعد أن

عن بدايـة  و  ،للدولةوالموارد االقتصادية , والسكان, تحدثنا عن المظاهر الطبيعية

جليزي الفرنسـي حـول   ننا إلى التنافس اإلوصول األوروبيين إلى نيجيريا وتطرقّ

ستعمار اإلدارة االستعمارية وطرق الحكم التي مارسها اال تحدثنا عن وكذلك, البالد

                                                
 . 91نفس المرجع، ص   (1)

، مجلـة الدراسـات األفريقيـة   ، "نظم الحكم االستعمارية في غرب أفريقيا"عبداهللا عبدالرازق إبراهيم،   (2)
 . 93ص
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التي ساعدت على عوامل الفي الفصل الثاني عن  نستعرضفإنّنا , أبناء البالدضد 

ودور ، النشاط السياسـي للنخبـة المتعلمـة النيجيريـة    و, ظهور الحركة الوطنية

نتحدث أيضا عن الفترة سو, بداية من الحرب العالمية األولى ةالتبشيرياإلرساليات 

أبناء نيجيريا إلى المطالبة بالحريـة  وكيف سعى التي تقع بين الحربين العالميتين 

  ).1945( نهاية الحرب العالمية الثانية حتى تاريخ, والعدالة



  

  

  الفصل الثاني

  )1945 -1914 (النشاط السياسي 

  
  ظهور الوعي السياسي  العوامل التي ساعدت على: أوالً

 

  .1939 – 1914األوضاع السياسية : ثانياً
  

  . 1945 – 1939األوضاع السياسية : ثالثاً
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  : )1945 – 1914(النشاط السياسي 

فـي تحـرك القـوى     ياألثر القو م1914توحيد شطري نيجيريا عام لكان 

لمية األولى التي شـارك  والسيما في بداية الحرب العا ،السياسية النيجيرية الخامدة

ممـا زاد مـن   , يريا إحدى هذه القوىحيث كانت نيج, األفارقةمن  فيها عدد كبير

ن ألشخاص الوطنيين الذين لهم أفكار وآراء حول اسـتقالل البلـدا  حماس بعض ا

لتوضـيح  ذلـك  و, ق لها في هذا الفصـل تطرنسوف  وهذه الشخصيات, األفريقية

ـ لتو, هماندية نظرتهم للحياة السياسية في بلها وكيفواألدوار التي لعب ح بدايـة  يوض

الذي حل بالبلدان األفريقية عامة ونيجيريا  نهوض الفكر القومي والوعي السياسي

ـ يوضوت, خاصة ي إلـى  ح دور القوى األجنبية من هذه األفكار السياسية التي ترم

  . االستعمار في أفريقيا إنهاء
  

  : العوامل التي ساعدت على ظهور الفكر والوعي السياسي: أوالً
  

 :الثقافة العربية اإلسالمية .1

القـرن  إلى نيجيريا فـي بدايـة    العربية اإلسالمية طريقهأخذ تيار الثقافة  

ب مغـر رب من المراكز الثقافية والفكرية فـي ال حيث تس, عشر ميالدي الحادي

ولم تقف الصحراء عائقا أمام هذا النشاط الثقـافي  , "والقيروان, األقصى واألندلس

والـذي  , الذي برز بسماته العربية واإلسالمية في القارة األفريقية إلى وقتنا هـذا 

, االجتماعية والثقافيـة على الحياة  هاا تأثيرلهصبحت له مراكز ثقافية واجتماعية أ
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 والثقافة العربية في أفريقيا عامةي في نشر اإلسالم رئيسدور  أيضاً وكان للتجار

ـ , ونيجيريا خاصة ار فدخل أهل نيجيريا اإلسالم أفواجا لحسن معاملة هؤالء التج

   .)1(هالي نيجيرياأل

انتشار اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية في نيجيريا الحروب  من وقد زاد  

   .)2(يالجهاد على يد قبيلة الفوالنوعمليات 

, )1591-1468(ي ومملكة سنغا) م1387-1230(مالي  إمبراطوريةوتعد   

مـن بينهـا   على تكوين الدولة اإلسالمية في غرب أفريقيـا   من األمثلة الواضحة

لـه   ليبني )إسحاق(يدعى  بإحضار مهندس عربي) اموسيسمن(حيث قام , جيرياني

, ر ألف مثقال من الذهبشع باثني أهالبناء كاف وبعد انتهاء عمليات, ومسجداً قصراً

  . )3(ن المسلمينم له مكانة خاصة بيعلى أن اإلسال وهذا دليل

لـب  قويت, واالنحصار بين التقدم وحايراإلسالم في نيجيريا انتشار  وقد ظّل

تـارة  ف, هو هذا التخـبط أين م الفرد المسلم حتى ال يتفه, بين االنتشار واالنحسار

تولي األمـراء األقويـاء   ويعزى ذلك إلى  فراًوتارة أخرى يكون كا, يكون مسلماً

ير وإذا كان األم, اإلسالم قوياً انتشاربمعنى إذا كان األمير قويا يكون , والضعفاء

  .اًاإلسالم ضعيفاً يكون انتشار ضعيف

                                                
 . 60، ص 2009دار الكتب العلمية،  بيروت، ،اإلسالم في نيجيريامحمد لواء الدين أحمد،   (1)

، 1997مركز دراسات المستقبل األفريقـي،   القاهرة، ،الوطني في أفريقيا جاالندماإبراهيم نصر الدين،   (2)
 .15ص 

 .24، 23، ص 1971، بدون مكان، 2ط، اإلسالم في نيجيرياأدم عبداهللا األلوري،   (3)
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 العديـد مـن   عن طريـق اإلسالم في نيجيريا نتشر ومهما يكن األمر فقد ا 

, م1775في الغوس سنة  فأقام مسجداً). وفوالم سم(العالم البربري  :منهم, العلماء

  .)1( )أديلي األول(في عهد الملك 

ة التي ال تتماشي مع الدين اإلسـالمي  يئتخلصوا من العادات الس األفارقة  

وتقاليـدهم   ،عـاداتهم  اب أهل البالد الثقافة العربية اإلسالمية لم يهملوعندما تشر

إلسالمية المكتسبة والحضارة األصـلية  التمازج بين الحضارة ا حيث تم, األصلية

من الصعوبات فـي  كثير الستعمار ودخول لغته التي عانت حتى مجيء ا, القديمة

    .)2( البالد أهلن بيبسرعة  رهامحاولة نش

إلـى   وما يميز انتشار اإلسالم في نيجيريا هو مواكبته للغة العربية جنباً   

ـ كأ العربية مما إذا ارتبطت الدعوة اإلسالمية باللغة, جنب ب اللغـة العربيـة   س

حيث كان , ونيجيريا خاصة عامةبين المسلمين في غرب أفريقيا  وتقديراً راماًاحت

كثرت المساجد  فقد, واإلسالميةوالثقافة في كل مسجد غرفتان لتعليم اللغة العربية 

لعلـم  ايشـع منهـا    تنـارا والزوايا ومدارس لتعليم األطفال حتـى أصـبحت م  

   .)3(المعرفةو

                                                
 .35 -34أدم عبداهللا األلوري، ص ص   (1)

 . 12، ص 1998دار الفكر العربي،  القاهرة، ،لعربية في أفريقيااإلسالم والثقافة ا، حسن أحمد محمود  (2)

الهيئة المصرية للكتاب،  القاهرة، ،السياسي والحضاري في أفريقيا األزهر ودورهشوقي عطاهللا الجمل،   (3)
 . 165، ص 1988



 

 49

 طـوال اليـوم وال  ها سفي مداروكانت مدينة سوكوتو تدرس اللغة العربية 

, عندما يخيم الليل كانوا يدرسون على نور الحطبو, ع إال في أوقات الصالةتنقط

وقد ازدهرت , تهوقراء فقد تعلموا اللغة العربية حتى تمكنوا من فهم القرآن الكريم

ودور  اتبمكتبوهي اآلن تزخر , ية فيهانيجيريا وأثمرت الحضارة العربية اإلسالم

 تعطي فكرة واضحة علـى ل, وكتب ومراجع باللغة العربية ,لوثائق ومخطوطاتل

  .)1(ونيجيريا خاصة عامةاألفريقية اإلسالمية في القارة والثقافة تجلي اللغة العربية 

حيث وضع اإلسالم , ر اإلسالمكانت البذور األولى للغة العربية تزداد بانتشا 

وبعد ذلك تطـور  , فقد كان يتعلم كل فرد ما يتلو به صالته, ترسيخ التعليمطرق 

فقد كان المعلـم يبـدأ   , التعليم حتى أصبح الناس يتعلمون اآليات والسور القرآنية

حتى تكونت المـدارس  , إلى المعلمين األهالي أوالدهم يم أوالده وبعدها يرسلبتعل

لغتهم األصلية إلى جانب  لكتابة والقراءة وخاصةا التي يتعلم فيها الطلبة ,اإلسالمية

فكانت المدارس في نيجيريا هي الوحيدة في ذلك العصر التي تقوم , اللغة العربية

مما زاد من نشر الثقافة العربية اإلسالمية في , بتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم

   .)2(همية كبيرة بين بلدان أفريقيانيجيريا مما أكسب نيجيريا أ

                                                
 .166ص  شوقي عطاهللا الجمل،  (1)

          ت، .دار المعـارف، د القـاهرة،  في نيجيريـا،   شيخو أحمد سعيد غالدنت، حركة اللغة العربية وآدابها  (2)
 . 56 – 55ص ص
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م في نشـر اإلسـال   ية والقادرية دور مهميجانوالتكان للطرق الصوفية  كما 

   .)1(واللغة العربية في نيجيريا

لبة المثقفون فيها يكتبون باللغـة  الطكان  م،1861سنة عندما جاء المستعمر 

مما زاد التنافس بين , وحتى سجالتهم وكتاباتهم ومدوناتهم باللغة العربية, العربية

على أن األفارقة بصورة عامة كانوا  فهناك دليل .)2(لعربية ولغة المستعمراللغة ا

أن فوديـو  حيث كتب الشيخ عثمان د, وفي نيجيريا خاصة, باللغة العربيةيكتبون 

وهناك العديد , "الميسور في تاريخ بالد التكرور إنفاق"سمه وابنه محمد بيلو كتابا ا

الرحمن وعبد. بكتيمبية مثل أحمد بابا التعرباللغة ال باًت كتألف التي من الشخصيات

   .)3(صاحب كتاب تاريخ السودان, ديالسع

إال أن اللغـة العربيـة    لغة) 300(أن نيجيريا توجد بها حوالي  بالرغم من

  .)4(متداولة في القراءة والكتابةوالثقافة اإلسالمية هي ال

  

                                                
، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، اإلسالم والحضارة اإلسالمية في نيجيرياعبداهللا عبدالرازق إبراهيم،   (1)

 .24، ص 1984

 .79، ص  شيخو أحمد سعيد غالدنت،  (2)

  . 29، ص 1أحمد إبراهيم دياب، ط  (3)

المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،    الجزائر، ، ةاألفريقي حاضر الدول اإلسالمية في القارةسماعيل العربي، إ  (4)
 . 268، ص 1984
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عـدد   فوصـل  ح في نيجيريا حركة سريعة للتعلـيم أصب م1800وفي عام 

فهي كانت لغة العلم  لطالبها، اللغة العربية درستّ, مدرسة )150(المدارس حوالي 

  .)1(والثقافة

بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية التـي فرضـها    قوياً لقد أفرز ذلك تحدياً

ـ  من رغمبالو, السكانعلى االستعمار  س هويـة  كل المحاوالت االستعمارية لطم

إال أنها كانت أقوى من , صرف أهالي البالد عنهاومحاولة , األفارقة ولغة اإلسالم

ـ  نالنيجيريوفقد غادر الطلبة , معروفةالغير عمار بثقافته لها االستيبد أن ل يلتحص

  .)2(في األزهر والسيما مصر وخاصة, م في األراضي اإلسالميةالعل

كـان للشـباب النيجيـري    , مع محاوالت االستعمار لطمس اللغة العربيـة و

سـتهم فـي   في حفظ اللغة العربية الثقافة اإلسالمية عن طريق درا حمس دورالمت

في نشر اللغـة العربيـة والحفـاظ عليهـا      دور ألزهرل كانو, هر الشريفاألز

اللغة العربية في فقد أدرك االستعمار دور , ةاألفريقي األقطارغالبية وتدعيمها في 

, االسـتعمارية  ق نشر لغتـه ى إلى محاربتها عن طريمما أد, دعم الروح القومية

حلقة وصل بين األزهـر الشـريف والقـارة     األزهرفكانت الوفود الطالبية إلى 

                                                
 . 280إسماعيل العربي، ص   (1)

 .282إسماعيل العربي، ص   (2)
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أكبـر دول غـرب   ونيجيريا على وجهة الخصوص  األفريقية على وجهة العموم

  .)1(اًفريقيا وأكثرها عددأ

 اإلصـالحية فوديو الفضل في تدعيم الحركـات  قد كان للشيخ عثمان دان   

عليهـا  أحكام الشريعة التي ينص وتطبيق . افة العربية اإلسالميةالثق حياء روحوإ

اللغـة العربيـة   في تعلـيم   قد كان للمساجد دور مهم .)2(يفنالدين اإلسالمي الح

وبعد ذلك , حيث أصبحت المساجد مدارس دينية, واإلسالمية وتحفيظ القرآن الكريم

وأيضا , منها العلم والمعرفة منارة يشع لزوايا لتعليم األطفال حيث أصبحتفتحت ا

يقـة التقليديـة   فهي عبارة عن مجالس تقوم على الطر, المجالس العلمية اإلسالمية

لـى الثقافـة   قد أصبحت هذه المدارس من أهم وسائل الحفاظ عو, تها األجيالناقلت

   .)3(العربية اإلسالمية

, م1912وثمانون مدرسـة فـي عـام     مائة وأربع )184(كان هناك حوالي 

سـتة وثالثـون    36, 670تستوعب حوالي كانت في التعليم األساسي و مخصصة

أربعـة   ) 4072(زداد العدد إلى م ا1937وفي عام , ألف وستمائة وسبعون طالباً

مائتن وثمانية وثالثـين  , )238,879(والتي تضم , مدرسة وسبعون نواثنيآالف 

صبح عدد عليم الثانوي فأوبعد ذلك تطور الت, ن طالباًألف وثمانمائة وتسعة وسبعي

سـبعة   )27(م أصـبحت  1912وفي عام  ،مدارس عشر )10(المدارس الثانوية 
                                                

 .262 -161، ص ص السياسي الحضاري في أفريقيا هدورواألزهر شوقي عطاهللا الجمل،   (1)

 . 94، ص تاريخ المسلمين في أفريقياعبداهللا عبدالرازق إبراهيم،  شوقي الجمل،  (2)

 . 166 – 165، ص ص السياسي والحضاري األزهر ودورهشوقي الجمل،   (3)
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  سـبع  )67(تزايـد العـدد فأصـبح     م،1937وفي عام  ،ن مدرسة ثانويةوعشري

   .)1(ن طالباًآالف وثمانمائة وتسعي أربعة )4,890(ن مدرسة وتستوعب تووس

ـ  من رغمبال  ا وتشـويه صـورة اإلسـالم    جهود بريطانيا في عزل نيجيري

أدركت أنها لم تفلح في قهر وطمس الروح الوطنية  فقد بها، ومحاربة اللغة العربية

األمـر شـدد مـن    بل تركيزها على هـذا  , والنيل من الثقافة اإلسالمية, القومية

وتثبيـت  , إلى صعود الروح القوميـة  بها مما أديسك أهلها المحافظة عليها وتم

  .)2(سالمية الموروثةالعربية اإل ثقافتهم

 :التبشيرية اإلرساليات .2

علـى يـد   , بدأ التعليم الغربي في نيجيريا في بداية القرن التاسـع عشـر    

كانت أول بعثة تبشيرية تصل إلى و .)3(التبشيرية البريطانية واإلرسالياترين المبشّ

ية في نيجيريـا  لمراكز التبشير الغرب حيث أصبحت منطلقاً, م1815سنة  الجوس

   .)4(وباقي القارة

 محدداً وتعليم األفارقة تعليماً, هذه اإلرساليات هي دعوة للمسيحيةكان هدف  

وفي الدوائر , الليةغفي البيوت التجارية االست وعبيداً هم خدماًلالستفادة منهم ويجعل

                                                
(1)  Toyin Falola and Matthew M. Heaton, Ahistory of Nigeria, Firt Published, 
Unlversity   press, 2008, p 138. 

  . 283، ص إسماعيل العربي  (2)
، رسالة دكتوراه غيـر منشـورة، جامعـة    تطور الحركة الثقافية في نيجيريانهلة عبدالعظيم إبراهيم،   (3)

 . 80، ص 1994معهد البحوث والدراسات األفريقية، القاهرة، القاهرة، 

  .106محمد كمال لطفي، ص   (4)
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الـوعي   ى بذلك وبدون قصد من المستعمر في بثّمما أد, الحكومية االستعمارية

فادوا من الفكر اإلنساني واست, فتعلموا منهم اللغة, البالدمي بين أبناء الثقافي والقو

إلرسال طلبة إلى الخارج الستكمال دراستهم فـي الجامعـات   ى ذلك فأد,الغربي

ة بالحرية منادي هؤالء الطلبة على أفكار جديدة اطالعى إلى والمعاهد فهذا األمر أد

, على حقوق اإلنسان اطالعهمساليات حيث تضمنت هذه اإلر,والمساواة واالستقالل

  .)1(نادون باالستقاللهم أصبحوا يوبعد أن عادوا إلى بالد

ت إلـى  متدل اولكن هذه اإلرساليات لم تقتصر على المدن لتعليم األفارقة ب  

التعليم  الرائدة في إدخالوالبروتستاتية هي  الكاثوليكيةفكانت اإلرساليات , الداخل

ة وأفريقيـا  ء نيجيريا خاصلدى أبناالوعي القومي ي ظهور فالذي ساعد , الغربي

   .)2(عامة

ن نيجيريا هي المنطقة األولى واألساسية لمنطلـق  إ المنصرينقال أحد  قد 

أول بعثـة سـنة    وصـلت حيث , ةم المسيحية في القارة األفريقيباقي البعثات لتقد

أن تكون الكنيسة  فقررت هاصعوبة من أهالي البالد في استقبال م وقد وجدت1516

حيث بدأت جمعية التبشير التـي  , لتبشيرإلعادة تجديد نشاط ا جديداً نيجيريا هدفاً

التي عملت  , وجمعية كنيسة بعثة العمل ،وسلين مثودستم، 1815إليها سنة  بعثت

                                                
، 2002ن، دار الفكـر للطباعـة،   ، عمـا 1، طتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصـر جعفر عباس حميدي،   (1)
  . 122ص

(2)  James S. Colaman, Nigeria Bacrground to Nationalism, Berkeley and Los 
angels, 1958, p91. 
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) 6(على نشر المسيحية في غرب نيجيريا حتى أصبح عدد الجمعيـات حـوالي    

 ةعشـر  خمس )15(العالمية األولى كان عددها  وفي نهاية الحرب, جمعيات ست

خمسـة  بمسـاعدة  , حملةستمائة  )600(وصلت الحمالت التبشيرية إلى و, جمعية

   .)1(ثالثة آالف كنيسة )3000(يري في آالف نيج

زية في مستعمراتها األفريقيـة عامـة   بتعليم اللغة اإلنجلي تقامت الحمالوقد 

, للغة اإلنجليزيةوفتحت مدارس لتعليم ا, يمونظمت مؤتمرات للتعل, ونيجيريا خاصة

أخذ الطلبة بإلمام الديمقراطية والعدالة والمساواة وسون قيم ن يدرفكان فيها مدرسو

أخذ و, ارية ومغازيهااألفكار الديمقراطية التي تساعدهم على فهم السياسة االستعم

 تهـا إلـى  جمن تلك المصائب التي شهدوها على يد االستعمار وترفوصالشباب ي

  .)2(الحرية ب المطالبة

الطلبة في إدارة الشؤون السياسية قيهم للتعليم الغربي شارك بعض وبعد تل  

وتطلعوا على خصائص السياسـة االسـتعمارية ونظـرتهم لألفارقـة     , في البالد

ولكن أبناء نيجيريا لم يتركوا عاداتهم الموروثة فضلوا متمسـكين  , لهم ومعاملتهم

فقد كانت الكنـائس  , ستهم إلى المطالبة باالستقاللد األفريقية التي حمبالقيم والتقالي

الصـالة   لنهوض بالفكر القومي بشكل مباشر حيث كانت تتلىاألفريقية مهمة في ا

                                                
(1)  James S. Colaman, Nigeria op. cit. p 94. 
(2)  Lois Mltchison, Nigeria New fest Nation, London , 1960, p 79. 
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مما زاد من وعي , المطالبة بالحريةمية واالبتهاالت أناشيد القووهم ينشدون  ،فيها

  .)1(شباب نيجيريا

لتحقيق أغراض خاصة سواء ات التبشيرية جاءت ن اإلرسالييمكن القول إ  

لكنهـا أطلقـت   , خدمة الدول االستعماريةمن ناحية دينية أوال من الناحية لككان ذ

روح بالنهوض الالعنان للشباب الوطني للنهوض بالثورة والتحرر من االستعمار و

ـ , كانت هناك شخصيات كثيرة وقادة في حركة النضالو, القومية لديهم وا ممن تلقّ

ر ذلك بـاختالطهم  وأثّ, تعليمهم في الخارج والداخل على يد اإلرساليات التبشيرية

في المطالبـة   وآرائه اآلخرينى ذلك إلى اطالعهم على أفكار أد, بالطلبة األجانب

بالحريات والعدالة والمساواة والمناداة باالستقالل وساعدتهم على توسـيع آفـاق   

للقبيلة ال للـوطن وقـد    الذين كان والؤهم, فارقةير الضيق والمنغلق لدى األالتفك

 ,آراؤهم وآفاقهم للحياة السياسيةلقبيلة بعد أن توسعت نادون بالوطن ال باي أصبحوا

  . ومن هنا انطلق المارد األسود للمطالبة بالحرية والكرامة واالستقالل

 :الدور السياسي للمثقفين .3

ن في الخارج تتزايد من عـام  أخذت أعداد الطلبة النيجيريين الذين يدرسو  

وبمراكـز  , مدارس العامـة وبعد أن استكملوا دراستهم التحقوا ببعض ال, إلى آخر

, والعـزة والكرامـة   لحرياتدرسون األفكار الغربية المنادية باأصبحوا يو, التعليم

تقلـدت الطبقـة    وبعـدها الوعي القومي والمطالبة بالحريـة،  م ظهور ومن هنا ت
                                                

(1)  Lois Mltchison, op. cit. p 80. 
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, ناصب في الدولة كمحامين وموظفين ومدرسـين وصـحفيين  المتعلمة بعض الم

   .)1(الحرية والمساواة واالستقاللفبرزوا منهم القادة المنادون ب

تمكنهم مـن   ل التعليم الغربي أمام الطلبة النيجيريين فهم األفكار التيكما سه

ن وأطلق على الطلبة النيجيريي, همجابهة العدو بنفس سالح أي, مهاجمة االستعمار

عـن  , وهي التي احتجت على النظام االستعماري للـبالد ) الصفوة الجديدة(سم ا

الطلبة األفريقيون فـي  والجمعيات الثقافية التي أنشأها , طريق الكتابة في الصحف

  .)2(الخارج

فـي دعـم    )د دعاه االفريقانيةأح( الحركة التي قام بها جارفي يوال ننس  

فاختلط بالطلبة ، 1912زار بريطانيا في سنة  دوق ,فهو أصال من جامايكا, التعليم

ر ذلك في عدة شخصيات محليـة  فقد أثّ )أخبار الزنوج(األفريقيين وأسس جريدة 

قرروا أن يكون التعليم في نيجيريا الذين  هم قادت الحركة القومية فيما بعد وهؤالء

  .)3(إجبارياً

ت ميزان القوى فـي  كان التعليم الغربي لتلك الصفوة هو الوسيلة التي قلب  

زعمـات متعلمـة   وحل محلها , مات القبلية التقليديةاضى على الزعفقد قُ, نيجيريا

  .جديدة

                                                
(1)  Lois Mltchison, op. cit. p p 78 79.. 

  .80، ص نهلة عبدالعظيم إبراهيم  (2)
 . 151، ص 2009دار نون،  القاهرة، ،1ط، ثوار أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا عبدالرازق،   (3)



 

 58

 مهماً الذين لعبوا دوراً, رض بعض األمثلة للصفوة األفريقية النيجيريةنعوس 

   :في حركة التحرير ضد االستعمار البريطاني وهم

 ):(Herbert  Macaulay: هربرت ماكاولي .1

وأبوه رجل دين معروف ) Lagos(في مدينة الجوس , م1864سنة  ولد في

قفه فـي إقلـيم   وجده أحد األسا) Thomas Babington( توماس بابتجتونسمه ا

 وتلقى تعليماً) Samuel Ajayi Crowther( همويل آجاي كروثر سمهالنيجر وا

  .)1(في الجوس غربياً

 ـ  , ل على شهادة الهندسـة المدنيـة  وقد تحص            ر مهنتـه إلـى  وبعـدها غي

يفة الجوس ديلـي نيـوز   أهمها صحاً، فأسس صحف, صحفي مشهور في الجوس

)Lagos Daily news (أبو " سموأطُلق عليه ا, ستعمار بأسلوب الذعد فيها االنق

ع أهالي البالد لالنضـمام إلـى الحكومـة الوطنيـة     وقد شج, "القومية النيجيرية

  .)2( مة في نيجيرياه نصائح للنخبة المتعلّوج اكم, والمشاركة في اإلدارة المحلية

اء والصحفيين والمتعلمين خاصة مـن الطبقـة   قد استقطب العديد من القرو

ة إلى الحكومـة البريطانيـة وسياسـتها فـي     عذه انتقاداته الالووج, البرجوازية

, ر في كثير من النـاس الحـرفيين  وأثّ, ل هربرت على شهرة واسعةتحصو,البالد

                                                
 .83 ص، نهلة عبدالعظيم إبراهيم  (1)

(2)  Toyin Falola op, cit, p 130. 
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ر القادة المتعلمين في نيجيريا الـذين  فقد كان أكث، )1(والمواطنين العاديين, العموال

 .)2(معلى منافسيه والهجومالقوة على النقد  ملديهكان 

 ): Namdi azikiwe(نامدي أزيكيوي  .2

شمال نيجيريا  في) Zunguru(في مدينة زونجورو , م1904ولد في سنة   

وعندما كانت , ذكيا طالباً كانو, سي مدارس الجووتعلم ف, يبووينتمي إلى قبيلة األ

)  Howard (هـاوارد   ا تسمح للنيجيريين بالدراسة لديها قصـد جامعـة  أمريك

ودرس بها العلوم السياسية، ثـم  ) Lincoln(ولن لنكنتقل إلى جامعة او, بفرجينيا

الماجستير في األدب والتي تحصل منها على , )Columbia(مبياوكولوإلى جامعة 

  . )3(م1930ة سن

 م1934سـنة   ربولوجيا في جامعة بنسـلفينيا لالنث ين محاضراًبعد ذلك ع ,

 ،)African morning Post(بوسـت   مورنتـع  افريكانوأصبح محرراً لجريدة 

وبعد عودتـه إلـى   . م1937أكرا بساحل الذهب سنة  "وهذه الصحيفة تصدر في 

ثمة وسيلة إليقاظ الشعوب  ليس"نيجيريا قام بإصدار بعض الصحف السياسية وقال 

  .)4("ريقية أقوى من القلم واللساناألف

                                                
   .84 صنهلة عبدالعظيم إبراهيم،   (1)

(2)  Toyin Falola op, cit, p 131.   
 .153 ص، ثوار أفريقياشوقي الجمل، وآخرون،   (3)

 . 86، 85ص صنهلة عبدالعظيم إبراهيم،   (4)
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لسـنة   )Renas Cent Africa(أفريقيا الناهضـة   :من الكتب منهاعدد  ألفا

, )Liberiain, the world, politics(وليبيريا في السياسـة الدوليـة   , م1934

خـص  ي الموضوعات التـي ت فكل هذه الكتب تبحث ف, ومخطط سياسي لنيجيريا

د منصب رئيس وزراء اإلقليم الشمالي في فأسـس بعـض   وبعد ذلك تقلّ ،نيجيريا

وبنـى لهـم بعـض    , هالي على الصناعة والزراعةع األوشج, البنوك في اإلقليم

للدراسـة فـي   أرسل بعـض البنـات   و, للشباب الواعي كان داعماً فقد, المدارس

ي س الـوطن المجل )ينامدي ازيكيو(أسس م 1944وفي عام ، الجامعات الخارجية

, ونجح في مناهجه إلـى توحيـد نيجيريـا    )N. C. N .C( لنيجيريا والكاميرون

بيـر  وتحصل على تأييد شعبي ك, وأصبح الناطق الرسمي بلسان القومية النيجيرية

  .)1(جدا وخاصة في صفوف الشباب

حتـى خطاباتـه كانـت جديـة     , كان أزيكيوي شخصية مؤثرة ووطنيةكما 

رئيس  ن القادة الذين نادوا باالستقالل فأصبح نامدي أزيكيوي أولوكان م, وحازمة

  .)2(لنيجيريا بعد االستقالل

  ):Ahmad u Bello(: للوبأحمد و .3

وكان أبـوه   ,في شمال نيجيريا )Rabah( م في مدينة رباح1910ولد سنة  

ـ    وفي بد, م الشمالي للبالدهو زعيم اإلقلي ع اية حياته كان يسـاعد والـده فـي جم

                                                
 .264 -263 صجعفر عباس حميدي،   (1)

 . 155 ص، ثوار أفريقياشوقي الجمل ، عبداهللا عبدالرازق،   (2)



 

 61

الصيد فـي  وكان يتمتع بمهارة , حاصيل الزراعية السيما الشعير والقمح والذرةالم

 )جاربـا (سـمه  على يد شخص امع زمالئه عليمه تتلقي  وقد, األحراش والغابات

)Garba( ,وكتابة , ظهم القرآن الكريمويحفّ, فقد كان يدرسهم تحت ضالل األشجار

  .)1(في سوكوتو ى المدارس النظاميةثم انتقل إل, اللغة العربية

وهي أرقى معهد في  ،)Katecina( )يناستكا(ألتحق بكلية , م1926وفي سنة 

للغـة اإلنجليزيـة    ن مدرساًوتعيSocoto( ,( ثم عاد إلى سوكوتو, اإلقليم الشمالي

وبعد ) Rabah(, )رباح(على منطقة  م تعين حاكما1934ًوفي سنة , والرياضيات

ثم عـين  , ي وظيفة عسكرية رفيعة المستوىوه ،)Sardona( )ساردونا(ذلك عين 

ال عـن  وأصبح مسـؤ وبعدها , )Socoto( للخدمات االجتماعية في سوكوتو وزيراً

2(ةالتعليم والصح(.   

للحرب في سوكوتو ن ضابطاًوبعد ذلك عي )Socoto(   أثناء الحرب العالميـة

بسنة سـجن   حكمت عليه المحكمةتهم بعد ذلك باالعتداء على األمالك فوا, الثانية

وبعد انتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة    , براءةالل على ستأنف الحكم وتحصوقد ا

حيـث درس فـي سـنة    , للدراسة لديها تحصل على دعوة من اإلدارة البريطانية

قائـد  ليتعرف علـى ال ثم عاد إلى الجوس , م نظم الحكم المحلي والزراعة1948

                                                
  .36 -35ص  صبدالرحمن صالح، ع  (1)
 .93 صنهلة عبدالعظيم إبراهيم،   (2)
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مهاجمـة نظـام الحكـم    فـي  مل نفـس أرائـه   الذي كان يح) نامدي أزيكيوي(

  .)1(االستعماري

لوفـد ممثلـي    أصبح رئيساً أن بعد, اً لألشغالوزير عين 1952في سنة   

  .)2(اب في الجوسليين في مجلس النوالشما

ستقالل والحكم الذاتي للو يطالب الحكومة البريطانية بتحقيق االبكان أحمد و 

كان يريـد   ألنه, م1956موعد االستقالل عام لفكرة تحديد  كان معارضاًو ,للبالد

كانت لديه فكـرة بـأن   و, فطالب بتعديل هذا االقتراح, عداالستقالل قبل هذا المو

الشماليين هم من يقدرون الظروف التي تجعلهم ال يرتبطون بتاريخ معين للحصول 

د وكـان يطالـب باالتحـا   , رالحكم الذاتي المبكّ فكان من دعاة, كم الذاتيحعلى ال

رات دستورية تتطلع إلـى الحكـم الـذاتي    يبتغيو, الحقيقي لنيجيريا قبل االستقالل

  .)3( يافتأثرت به النخبة المتعلمة في نيجير ،واالستقالل

كل هذه الظروف التي ساعدت على ظهور وتقدم الـروح الوطنيـة لـدى     

ـ ونقد الحكومة البريطانية ومطا مما زادت من التصعيد السياسي, النيجيريين  البته

ترجع كلها إلى الطبقة المتعلمـة التـي   و, باالستقالل والحريات للشعب النيجيري

إلى نيـل   ما أدي في نهاية المطافديدة درست بالخارج واطلعت على األفكار الج

  . االستقالل
                                                

  .94 صنهلة عبدالعظيم إبراهيم،   (1)

 .60 صعبدالرحمن صالح،   (2)

 .95 ، صنفس المصدر  (3)
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  :1939 -1914األوضاع السياسية : ثانياً

يا أثناء ساعدت عدة عوامل على ازدياد النشاط السياسي والوطني في نيجير

وبعد انتهاء الحرب شهدت , التي شارك فيها شباب نيجيريا, الحرب العالمية األولى

ممـا   ،منها التجنيد اإلجباري لعديد من األفارقة, أفريقيا حقبة استعمارية قاسية جدا

, فنمت لديهم روح الوطنية والشعور بالحرية واالسـتقالل , في إثارة غضبهم سبب

, ،ألنه ال يمثل شيئاًتباع الرجل األبيضوعدم ا, ى العدوجهودهم علفقرروا توحيد 

   .)1(قة فهمها الرجل األسود متأخراًوهذه حقي

لقد جندت أوروبا الكثير من أبناء أفريقيا في الحرب العالمية األولى مقابـل  

أجبـر علـى   قد و ،عض منهم غير قادر على حمل السالحالبكان و, أجور زهيدة

أصبحت القارة حلبـة للصـراع   فقد ذلك  النظر عن وبغض, لمساهمة في الحربا

وبعد انتهاء الحرب ارتبطت كل الدول األفريقية بإحدى الدول المنتصرة , األوروبي

من خالل دعم الحرب عـن   للمستعمرات األفريقية دور كبير فقد كان, في الحرب

ـ حيث دفعت نيجيريا لبريطانيا  ،طريق المواد الخام واألموال والي من ميزانيتها ح

  .)2(إسترلينيمائة ألف جنيه ) 100.000(

                                                
، القـاهرة، مكتبـة االنجلـو    2، مـج في أفريقيا ةموسوعة التاريخ السياسيشوقي عطاهللا ، وآخرون،   (1)

 .1025، ص 2009المصرية، 

الـدار المصـرية    القـاهرة،  ، ت دولت أحمد الصادق،موجز تاريخ افريقية، جون فيج، ند اوليفرروال  (2)
 .213، ص 1965للتأليف والترجمة، 
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وهو صحفي  ،)casely Hayford( دورفليي هايكاس أسس م1914في عام  

إليه  ودعى, )المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا(, )غانا( هبذبارز من ساحل ال ومحامٍ

 -غامبيـا  -هبذساحل ال - نيجيريا(: ال وهيأ أفريقيا األربع بعض قيادات غرب

دعاهم لعقد مـؤتمر لألفارقـة المتعلمـين فـي المسـتعمرات      حيث , )سيراليون

  . البريطانية

, ه من األفارقـة يكون نصف أعضائإلى مجلس تشريعي  كان المؤتمر يهدف

فـي الخدمـة المدنيـة والتقليـل مـن      إلغاء التمييز العنصري  إلى أيضاًيهدف و

إعـادة صـياغة   و ,الزعماء والمشائخ الوطنيين من قبل الشعبتعيين و, الضرائب

  .)1(اء جامعات في أفريقيا الغربيةوإنش, القوانين البغيضة

سـببها   كـان ,حصلت بعض االنتفاضـات فـي نيجيريـا    م1918في عام 

إلى ت انتفاضة أد) أجبا(في مدينة  تحدث حيث, االحتجاجات على فرض الضرائب

 عنيفـاً  اًفردت السلطات البريطانية رد, وأحد زعماء القبائل, مقتل مواطن أوروبي

األول للثورة  نموذجالخذت النخبة المتعلمة تلك االنتفاضة اتو, وسحقت تلك الثورة

كل هذه االضطرابات كانت مبنية على الشكاوي والمظالم و, على الحكم البريطاني

قد أصبحت تلك االحتجاجات و, ام والزعماءالمحلية التي كانت مهملة من قبل الحكّ

أعمـال   أيضـاً  حدثت ,م1929وفي سنة , ميري المتعلّلقوة الشباب النيج مصدراً

فكانت حركة نسائية قوية ) آبا(شغب بسبب فرض الضرائب على النساء في مدينة 
                                                

(1)  James S. Colaman. op. cit. pp 191- 192. 



 

 65

 ولم يتم إخماد هذا الشغب إال بتدخل الحكومة البريطانية التي قتلت خمسـين , جدا

  .)1(لذلك مماثالً اًعدد توجرح, امرأة

ومثـل آولولـو   , م1920سـنة   أفريقيـا  الوطني لغربعقد المؤتمر  بالفعل

) السيد كاسـيلي هـايفورد  ( همت أفكارأسقد و, هذا المؤتمر نيجيريا فيوماكاولي 

ب غرب أفريقيا عامة في إثارة الوعي القومي لدى شعو, للمؤتمر الذي كان رئيساً

قل السـلطة إلـى األفارقـة    حيث طالبوا الممثلين عن نيجيريا بن, ونيجيريا خاصة

م أعضاء المـؤتمر  قد قدو ،ال تكون الوظائف الحكومية بيد األوروبيينأو, بسرعة

شديد اللهجة على أسلوب تقسيم أجـزاء القـارة األفريقيـة بـين الـدول       خطاباً

ومراعـاة الظـروف االجتماعيـة    , االستعمارية دون استشارة أهلها األصـليين 

يتـيح  فيـدرالي   أن يكون هناك نظـام  كما اقترح أيضاً, واالقتصادية في المنطقة

  .)2(الفرصة للحكم الذاتي

المؤتمر الوطني (استمر  ذلك وبالرغم من, د رفضت بريطانيا تلك المطالبق

إال أن , مدون أن يحقق أي نجاح أو تقد, م1933باالنعقاد حتى سنة ) لغرب أفريقيا

  .)3(لمطالبة بالحكم الذاتيللمؤتمرات األفريقية ا ت إلى تمهيدمرة أدستجهوده الم

                                                
(1)  James S. Colaman. op. cit. pp 173- 174.   

،  تاريخ أفريقيـا العـام  ، "1935 – 1919اح الوطني في غرب أفريقيا السياسية والكف"لبيرأدو بواهن،   (2)
  .632 -631، ص ص 1990، اليونسكو، 7مج

(3)   James S. Colaman. op. cit. p 192. 
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مشارف القـرن  و ,في نهاية القرن التاسع عشر بدأ حلم الجامعة األفريقيةلقد 

ـ الـذي  م 1900وفي سنة , ر سلفستر وليمبها المفكّ نادى وقد, العشرين أول  منظ

قرارات ركزت على إدانة نهب  وأصدر, لجامعة األفريقية في لندنمؤتمر لحركة ا

حكم الذاتي والتخلص من الاألفارقة باألراضي األفريقية من قبل بريطانيا ومطالبة 

   .)1(ستعمار وبناء بالدهم وقارتهماال

وحضره , للجامعة األفريقية في باريسانعقد المؤتمر الثاني  م1919سنة في 

األفـريقيين فـي    حقّ(ـبيطالب  قراراً واتخذ خالله, مندوباًوخمسون  ةسبع )57(

المتحـدة  وكانت الواليـات  , حقوقهم السياسية الكاملة وإعطائهم) تقرير مصيرهم

أن  بيـد , وألن سياستها العنصرية تحول دون ذلك, معارضة لهذه الفكرة األمريكية

رئيس  ل السنغال نجحت في إقناع كليمنصوالنائب الزنجي الذي يمثّ) ديبوا(جهود 

  .)2(لذي وافق على عقد هذا المؤتمرا, الوزراء الفرنسي

        وحضـره , م في لنـدن وبروكسـل  1921نعقد عام فقد ا أما المؤتمر الثالث

وأصدر المـؤتمر  , من أفريقياثالثة عشر  )13( منهم مندوباً واحد وأربعون )41(

وأيضـا  , إلى إقامة منظمات سياسـية للشـعوب المتـأخرة    فيه عاد عالمياً إعالناً

   .)3(المطالبة بالحكم الذاتي

                                                
  .632، ص ألبير أدو بواهن ا  (1)
 .52، ص 1979زهران للنشر والتوزيع، عمان، ، قضايا أفريقية معاصرةسعد ناجي جواد،   (2)

أحمد محمود سليمان، القاهرة، الدار المصرية للتأليف : ، تالجامعة األفريقية دليل موجزلين ليجوم، كو  (3)
  .33، ص 1964والترجمة، 
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طانية التي بدأت في ت هذه المؤتمرات إلى الضغط على الحكومة البريقد أدو

الذي  م1922ومنها دستور عام , الدساتيرأعداد  بداية العشرينيات إلى الشروع في

والذي أعطـى  , في نيجيريا البريطانية قائد الحكومة) السيرهاف كليفورد(أصدره 

وقام بتأسيس مجلس تشريعي يضـم  , لمواطن النيجيريلفيه الحق في االنتخابات 

تسعة عشر عضوا لم يكونوا موظفين ) 19(ن بينهم عضوا موأربعون  ست )46(

, )وواحد مـن كاليبـار  , ثالثة من الجوس(ن أربعة منهم منتخبو) 4(و, ي الدولةف

مائـة  ) 100(ودخلهم ال يقل عن , ويجب أن يكونوا خاضعين للحكومة البريطانية

  .)1(عشر شهرا داخل مدنهم ثنيا) 12(تقل إقامتهم على  وال, إسترلينيجنيه 

م وذهب إلى مـدى  1923عام , ا المؤتمر الرابع فقد عقد في لندن ولشبونةأم

 اًحيث طالب المشاركون فيه بإعطاء األفارقة صـوت , ةقأبعد من المؤتمرات الساب

 لتحقيق أربـاح ليست و, وأيضا أن تكون تنمية بالدهم لألفارقة, لهم في حكوماتهم

  .)2(لألوروبيين فقط

 وبالرغم من ،م1927د في مدينة نيويورك عام قانعقد أما المؤتمر الخامس ف

ألن انعقـاده فـي مدينـة    , أنه لم يلتمس أحوال األفارقة إال أنه كان بادرة حسنة

   .)3(األمريكية بالشؤون األفريقية نيويورك كان يوحي باهتمام الواليات المتحدة

                                                
(1)  Walter Schwarz, Nigeria, Firstpublished, Lonan, 1968, p 94. 

  .34 -33كولين ليجوم، ص ص    (2)
، 1962الدار القومية للنشر، القاهرة، أحمد فؤاد بلبع،  :، تأفريقيا على طريق المستقبلجاك ووديس،   (3)
 .133ص
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جـل  في الكفاح الوطني من أ اًوبارز مهماً ن دوراًالنيجيريولعب العمال لقد 

تل مكانـة  فأخذت الحركة العمالية األفريقية بصورة عامة تح, التحرر واالستقالل

في نيجيريا وقفت الحركة العمالية إلى جانب القادة الذين و, طليعة حقوق المناضلين

مـع   عاماً ضراباًإفأعلنت الحركة العمالية , يناضلون من أجل االستقالل والحرية

حـاكم  (احتجاجا على القائـد العـام   ) الكبير باإلضراب(ى الشعب النيجيري سم

  .)1(سيع األراضي الزراعية والمناجملتو كليفورد الذي أصدر قراراً) نيجيريا

وبعد ذلك تطورت حتى أصبح , الجوستألفت حركة شباب  م1933في سنة 

كانت و, ووحدة القبائلبوحدة الصف فقد كانت تنادي , سمها حركة شباب نيجيرياا

قـد  و ،تي من خاللها تفتحت أفكارهم وآراؤهمال, للشباب في نيجيريا النواة األولى

 تنص ن الحلفاء بالفوز في الحرببناء نيجيريا مل عليها أالتي تحص الوعودكانت 

األولى  المرحلة فتطلع إليها الشباب وكانت بذلك ،على إعطائهم حريتهم واستقاللهم

  .)2(النطالقهم نحو الحرية

ضخمة التـي  ية األولى وما بعدها مدى اإلمكانيات الملالقد بينت الحرب الع

التي كانـت   ,م1933-1929كان لألزمة العالمية الكبرى  حيث ,تتمتع بها أفريقيا

ن وسياسـتهم نحـو   تأثير عميق فـي موقـف المسـتعمري    تسمى بالكساد الكبير

                                                
، السـنة الخامسـة،    53 – 52العدد  القاهرة، ،نهضة أفريقيا ،"العمال طليعة المعركة"حسين عبدالرازق   (1)

 . 18، ص 1971شهر مارس، مجلة شهرية للثقافة األفريقية، 

العدد  القاهرة، ،نهضة أفريقيا ،"ن السنغال إلى نهر جوباأفريقيا م"الحرية أني أتحدث عن عبده بدوي،   (2)
 .86، ص 1972، السنة الخامسة، شهر مارس، 53 -52
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ـ ى ال والمزارعين مما أدت الوعي بين العمبثّ وهي التي, مستعمراتهم ر إلى تغيي

  .)1(ريطانية وتعايشت مع المتغيراتالسياسة االستعمارية للحكومة الب

والكفاح يتصاعد في أفريقيا بوجـه عـام   , قد أخذت بعد ذلك األصوات تعلو

في نيجيريا يضغطون على الحكومـة حتـى   أخذ الشباب و, ونيجيريا بوجه خاص

الحـرب   بعد قيـام  وخاصة, كنهم من المشاركة في الحكمأصدرت لهم دساتير تم

وأصـبحت الحركـات أكثـر    , ظهرت عوامل سياسية جديدةحيث العالمية الثانية 

  .ذلك إلى استجابة الحكومة البريطانية لتلك الدعوات والمطالبى مما أد تنظيماً

  : م1945 - 1939األوضاع السياسية من : ثالثاً

التـي  كت فيها الدول االستعمارية عندما قامت الحرب العالمية الثانية واشتر

بـل أشـركت جنـود    , لهم إلـى سـاحات القتـال   ترس ت على جنودها ولمحافظ

مكانة أفضل من مكانتها فـي الحـرب   لنيجيريا  حيث كان, المستعمرات األفريقية

 ،أثناء الحرب جنودها هاتلق من حيث التدريب رفيع المستوى الذي, العالمية األولى

خـذت مـن   ريطانيـا ات وألن ب, لرفع مستوى جنودها الحربـي والمـادي   وذلك

, حلفاء إلى شمال أفريقيا ووسطهاالنطالق الحمالت العسكرية لل مستعمراتها مركزاً

                                                
، اليونسـكو،  8، مجتاريخ أفريقيا العام، "ت السيطرة البريطانية والبلجيكيةأفريقيا تح"، مايكل كراودر  (1)

 .109 -108، ص ص 1998
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ي من القوات النيجيرية خمسة عشر كتيبة شاركت في القتال ضد إيطاليا ف وكونت

  .)1(أثيوبيا

ى مسـتعمراتها  ا كانت بريطانيا تخشى من قيام ألمانيا بعمليات هجومية عللم

لت من القـوات  شكّو, ى تقوية قبضتها على مستعمراتهاعملت عليقيا في غرب أفر

  .)2(ت الحلفاء ولتأمين مستعمراتهالاللتحاق بقوا, )82-81(ن النيجيرية الفرقتي

شاهدوا العـالم وتكوينـه    نود النيجيريون من الحرب بعدماعندما عاد الجو

للديمقراطيـة  ديـدة  الحديث أخبروا أهل القرى والمدن في نيجيريا عن األفكار الج

بالحرية واالستقالل  بعدما كانت دول الحلفاء تعطي وعوداً وخاصة, والحكم الذاتي

سـة  وبعد فوز الحلفاء في الحرب تغيرت السيا, لكسب الرأي العام وكسب الحرب

لتزمت بريطانيـا بوعودهـا حيـث طالـب     وقد ا, داخل المستعمرات البريطانية

وا عالقاتهم بالمستعمرات من الحكم المباشر إلى أن يطوربالبريطانيون السياسيون 

  .)3(الكومنولث البريطاني ل في ظّلوبعد ذلك إلى االستقال ،الحكم الذاتي 

اف يتوخاهـا  كان ميثاق األطلنطي قد أدرج مجموعة أهـد  م1941في سنة 

جميع الشعوب األفريقية الحق في اختيار الحكومة مثل إعطاء , الحلفاء في الحرب

                                                
(1)  Sir Alan Burns , History of  Nigeria , Lohdon, 1978, p 247. 
(2)  Sir Alan Burns , op. cit. pp 247- 248. 
(3)  Lois Mitchison. Op. cit, p 78. 
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طالب الدكتور ناميدي أزيكيوي لنيجيريا إجراء حيث , هادون العيش في ظلّالتي يري

  .)1(ات فورية إلقامة حكومة نيابيةإصالح

ها فـي تقريـر   وتطالب بحقّ ،شعوب األفريقية تستفيق من سباتهابدأت القد 

لتخلص من هيمنة الرجل األبيض والمطالبة بالحكم الذاتي واالستقالل وا, مصيرها

  .)2(من حكمه وظلمه سنوات كثيرة فارقةاأل يالذي عان

في تغيير سياسـة المسـتعمر وظروفـه     لقد كان للحرب العالمية دور مهم

م مـن  ظهور جيـل جديـد مـتعلّ    في وأيضا, السياسية واالجتماعية واالقتصادية

السياسيين لألفارقة ليساعد في دعم الجهود السياسية التي يسعى إليهـا المجتمـع   

  .)3(ونيجيريا بوجه خاص ي بوجه عاماألفريق

أصـابت القـوى االسـتعمارية    تعد الحرب العالمية الثانية ضـربة قويـة   

, واليابـان , إيطاليـا , مثل ألمانيا مبريالياتإسقوط عدة أسهمت في  و, والرأسمالية

, والمجالت في تشجيع الحركات السياسية المطالبة بالحكم الـذاتي وبدأت الصحف 

                                                
، 8، مـج تاريخ أفريقيـا العـام   "1960 – 1945(غرب أفريقيا "أدو بواهن، . كانال وأ –جان سورية   (1)

  .185، ص 1998اليونسكو، 
  .41ص ، نزية نصيف ميخائيل  (2)

(3)   Patrcku furlong, Azikwe and the national council of Nigeria the cameroons, 
African Affairs, volume 91, namber 364, Jaly 1992, pp 437- 438. 
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بها على شعو لفت النظر وتهتم بالشؤون األفريقية وحثّوبعد ذلك بدأت اإلذاعات ت

  .)1(النضال من أجل التحرر

المجالس اإلقليميـة   خبرة بسيطة  في إدارة كان النيجيريون المتعلمون ذوي

لقيمة السـتعدادهم  بمثابة تدريب كبير ا العملياتكان االشتراك في هذه و ,والقبلية

التي كان لها دور في  يةلنقابات العمالين افي تكو وأيضا, الستقاللللحكم الذاتي ول

كان يوجـد فـي نيجيريـا     1945في عام ف, م الحركة الوطنية ضد االستعماردع

وقد , ألف عامٍل نثالثي) 30(يتكون من , اًونقابي اًلياعم اًاتحاد مائة وسبعون) 170(

ت نكاومكاتب البريد و, السكك الحديدية شمل خطوط اًيوم 37قاموا بإضراب لمدة 

  .)2(إلى األمام ة صغيرة تدفع بعجلة الحكم الذاتيقوة سياسيهذه النقابات تمثل 

نستطيع ) 1945-1914(ة من لى تطور األحداث في الفترالنظر إمن خالل 

ن عليهـا الزعمـاء التقليـديون الموالـو    السياسة النيجيرية كان يسيطر  نالقول إ

والتنفيذية فكانت بريطانيا هـي   للحكومة البريطانية عن طريق المجالس التشريعية

البروز فـي  كن عندما بدأت الصفوة المثقفة بول, التي تقوم بتعيين هؤالء الزعماء

 وازدادت إصـراراً , بعد الحرب العالمية األولى السياسي وخاصةساحات المجال 

ي في تحد هذه الصفوة المتعلمة أخذت, الحرب العالمية الثانية وبعدهاأثناء  وحماساً

ة لهذه ي الحكومقد كان تحدو, المهيمنة على الحكم في نيجيرياخبة األرستقراطية الن
                                                

 -223، ص ص1998مكتبـة اآلداب،  القـاهرة،  ، 1ط، نير االستعمار أفريقيا تحتحمدي الطاهري،   (1)
225.   

(2)  Walter Schwarz, op. cit. p 98. 
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ى بذلك إلى تشـكيل النقابـات واألحـزاب السياسـية     أد الطبقة المتعلمة له تأثير

, حيث أخذوا في المطالبة باإلصالح السياسيبعد الحرب العالمية الثانية  وخصوصاً

جديد في نيجيريـا  إلى بداية نشاط سياسي ت كل تلك األحداث والتطورات أدوقد 

األحزاب السياسية في حركة ظهر دور ومن هنا  ،عد نهاية الحرب العالمية الثانيةب

  . ذاتيالحكم الالتحرر النيجيرية لنيل االستقالل والتمتع ب



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  )م1960 -1945(النشاط السياسي 

  
 . المتعلمة للنخبةالدور السياسي والثقافي : أوالً

  .األحزاب السياسية: ثانياً

  . اليةدور الحركة العم: ثالثاً

محاوالت تنظيم الجبهة الوطنيـة ودور المـؤتمرات   : رابعاً

   . األفريقية فيها
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النيجريون بعد الحرب  به لسياسي الذي قامرض في هذا الفصل النشاط اعنس

الخارج فـي  ب الذين يدرسوننتحدث عن دور الطلبة المتعلمين سو ،العالمية الثانية

العمالية والنقابية وكيفية تكوين األحزاب السياسية والحركات  ،دعم جهود االستقالل

ية ليطرحوا يقالمؤتمرات األفر يبذلها األفارقة فجهود المنظمة التي الوأيضا  ،فيها

لألفارقـة ومـن    مطالبة باالستقالل والحكم الذاتيالأهمها  ؛مواضيع سياسية كثيرة

  . بينهم الشعب النيجيري

  : المتعلمة لسياسي والثقافي للنخبالدور ا: أوالً

وانعكست على األوضاع  ،تغيرت الموازين الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

للمطالبة  اًمشجع عامالًبوصفها وظهرت  ،األفريقية رةالسياسية واالقتصادية في القا

ل بريطانيا وفرنسا بعـد  بعد تحو ةبالحقوق اإلنسانية في المجتمع األفريقي، وخاص

الحرب العالمية الثانية إلى الدرجة الثانية، وظهور قوة جديدة على الساحة السياسية 

  . )1(السوفيتيحدة األمريكية واالتحاد الدولية أال وهي الواليات المت

ن األساليب التي استعملها االستعمار ضد أبناء أفريقيـا عمومـاً، ونيجيريـا    إ    

أعمـال   بناء نيجيريا، وخصوصـاً ، أصبحت اآلن غير مقبولة من قبل أخصوصاً

غالء ا على أبناء نيجيريا، وأيضا كان ة التي كان االستعمار يفرضها إجبارسخرال

                                                
ليم السيد منسي، القاهرة، دار الكاتـب  ععبدال :، تتاريخ أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانيةجون هاتش،  (1)

 .50 – 49،  ص ص1969العربي، 
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بمناهضـة  ي رغبة الصفوة المتعلمة في المطالبـة  ف اًعامال مساعدالسلع ونقصها 

  .)1(حقوق السياسية لإلنسانال التي تمس وإلغاء جميع األعمال ،االستعمار

ورية والتحرريـة علـى   بدأت في القارة األفريقية سلسلة من الحركات الثلقد     

ب التيارات السياسية المختلفة التي حملتها الحـر  بعض وقد قادتها ،مستوى القارة

التـي   ةالتي ساعدت أبناء نيجيريا على مطالبتهم بالحرية وخاصو العالمية الثانية

  .م1945عام  حتى عدهم بهاكان االستعمار ي

التصال باألوروبيين لمساعدتهم احت أمام شباب نيجيريا اتأكل هذه الظروف 

ر في التحرر من قبضة االستعمار، وليتطلعوا لمرحلة جديدة في حياتهم، بعد انتشا

   .)2(تشار التعليمالوعي السياسي بينهم، وأيضا ان

بعـد ظهـور    ةوخاص ،ايجابية على أبناء نيجيريا كان للحرب العالمية أثار

طلـب   م1947ك بها أبناء نيجيريا، ففي عام تمس يةأفكار وثقافات أمريكية وسوفيت

ريقيـا،  أف يد العون من الجامعات األمريكية لغرب مد )كيوييناميدي أز(الدكتور 

 هماالتحاد السوفيتي بالطلبة النيجيريين فـي لنـدن ونيويـورك ومـد     هتما ذلكك

   .)3(بالخبرات الثقافية والتكنولوجية

في الكفـاح   هاماً دوراً والعب ذينال الصفوة المثقفة النيجيرية الأبرز رج امأ

  :فهم في هذه الفترة من أجل االستقالل
                                                

  .186أدو بواهن، ص . وأ. كانال –جان سورية  (1)
(2)Michael Crowder, The Story Of Nigeria, London, 1962, p, 239. 

  .139نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (3)
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 ):Obafemi  Awolawo(: لووأوبا فيمي أو .1

 )) (Ikenneآكينـي (م في بلـدة  1909مارس سنة  6فيمي في  ولد أوباما

ية في ريشبة التسينالتحق بالتعليم في مدرسة جمعية الكو ،)Ijebu) (اجيبو( بمنطقة

ه فـي  افكان هو الذي يرث أب ،لدهم، وفي نفس العام توفي وا1921وس عام جال

، ومدرسة الـروم الكاثوليـك،   أخوته، وبعد ذلك التحق بمدارس األنجليكانية ةالعإ

  .)1(م1926دراسته سنه  انهىوقد  ،والمدرسة المعمدانية ثم بمدرسة الوزليان

العنف الذي اتخذه االستعمار في حكم مستعمراته،  أسلوبعلى  كان محتجاً 

كان يضغط على الحكومة البريطانية لتقديم تنـازالت دسـتورية ألبنـاء     وأيضاً

   .)2(نيجيريا

              ثـم تركهـا بعـد سـنة    ) Wesly(م التحق بكلية ويزلـي  1927في سنة 

         وتعلـم الكتابـة   ) Lagos(ذهب إلى الجـوس   1929، وفي سنة بها حاقهمن الت

          ل على وظيفـة كاتـب اختـزال فـي     تحص 1930على اآللة الكاتبة، وفي سنة 

) ميـة النيجيريـة  األوقـات اليو (فـي صـحيفة    اًشركة ألمانية، ثم أصبح محرر

Nigerian Daily Times)(  تحت التمرين، وبعد ذلك درس الصحافة بالمراسلة

م قام بمراسلة جامعـة لنـدن فتحصـل علـى     1939في جامعة لندن، وفي سنة 

في اتحاد النقابات النيجيريـة،   مؤثراً البكالوريوس في التجارة، كما أصبح عضواً
                                                

  .89نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (1)
،القـاهرة،   رب أفريقيا الحديث والمعاصردراسات في تاريخ غعبداهللا عبدالرازق إبراهيم، شوقي الجمل، (2)  

 . 178، ص 1998ن، .د
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ومن خـالل خبراتـه النقابيـة     انون،م سافر إلى لندن لدراسة الق1944في سنة 

أشار في و في بالدهية مستقبلية للحكم رؤفي مجال القانونية تكونت لدية ودراساته 

حيث كل مجموعة تحكـم نفسـها   ، من مناسبة إلى أن تكون نيجيريا فيدرالية أكثر

  .)1(بنفسها

 (Egbe Omo Oduduwa)) االجبي أومـو أودودوا (، أسس م1945في سنة 

كانـت  وو بطل أسطوري ألبناء اليوربا، أبناء األودودوا، فاألودودوا هأي جمعية 

أصبحت بعد ذلك جمعية تعليمة وثقافية، ثم عـاد إلـى   ونشاطاتها ثقافية تعليمة، 

لعمل حزب جماعة ا يالمحاماة وكان من مؤسس بمهنة، وعمل 1946نيجيريا سنة 

   .)2(في نيجيريا

ن حزبه الذي أنشأه إة القبلية حتى طنييعتبر أوبافيمي أوولوو أعظم داعية للو

ستطاع أن يستغل المشـاعر القبليـة   اوليس له نشاط سياسي ف ،تطلع للقبليةيكان 

أبناء اليوربا  ار مخاوفث، مما أوالمشائخ والمحلية، فكان حزبه للرؤساء واألعيان

   .)3(طرته القبليةيمن س

  ):Abubakar  Tafawa  Balewa(: افاوا باليواتأبوبكر  .2

           وهو من عائلة مسـلمة مـن مدينـة    . م1912ولد أبوبكر تافاوا باليوا سنة 

) ليـري (وهي مدينة صغيرة فـي منطقـة    ،اتخذ اسمه منها قدو ،)تافاوا باليوا(
                                                

  .89، ص هلة عبدالعظيم إبراهيمن  (1)
(2)  Michael Crowder, Short History Of Nigeria New York, 1961,pp. 278-280. 

  .264جعفر عباس حميدي، ص  (3)
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)Lere(  مارة إفي)بوتشي (Bauchi)( كان والده يرعى خيول حاكم المنطقـة،  و

، ثـم  م1928-1925فترة من في ال) Bauchi( بوتشي وتلقى تعليمه في مدرسة 

وأصـبح   ،ج منهـا  تخر ، ثمم1933-1928للمعلمين من  )كاتسينا(التحق بكلية 

ينوبعد ذلك  ،ساًمدرلمدرسة بوتشي  ناظراً ع)Bauchi()1(.   

التدريس في ثة حكومية لدراسة طرق التربية ورته الحكومة ضمن بعااختكما 

في مجلس األميـر   عضواً ختيرا، ثم لندن، ولمدة عام واحد، ثم رجع إلى نيجيريا

ات المجلـس التشـريعي   نجح في انتخاب م1951وفي عام  ،)Bauchi(  وتشيب

، وفي عهـده  م1954ام للمواصالت ع للعمل، ثم وزيراً ين وزيراًعالمركزي، ثم 

سكة الحديـد والمالحـة   المجال  وخاصة ؛في المواصالت م واضحكان هناك تقد

    .)2(في الحكومة الفيدرالية ءللوزرا أصبح رئيساً م1957النهرية، وفي سنة 

لـى طريقـة   عع طلّافي السنوات األخيرة زار الواليات المتحدة األمريكية و

رسـون حقـوقهم   وكيـف يما  ،الناس بمختلف أشكالها وألوانها ومعتقـداتها  يشع

كان يريد تطبيق كل هذه الـنظم الحياتيـة علـى الشـعب     ووحرياتهم السياسية، 

  .)3(النيجيري

  

                                                
 .91-90نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ، ص ص   (1)

  . 46أحمد صوار، ص   (2)
 .92نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (3)
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                       للـوزراء فـي عهـد الحـاكم البريطـاني السـير       بعد تعيينـه رئيسـاً   

)James Robrtson( )6( ل حكومة وطنية تتكون من، شكّ)جيمس روبرتسون( 

تم اختيارهم من األحزاب السياسية المتكونة  اآلخرينستة وزراء، وبعض الوزراء 

   . )1(نياً بارزاً وموحداً لبالدهلقد كان زعيماً وطو ،لفترةفي تلك ا

وأن الفواصـل   ،أمة واحدة اأن نيجيري( :فقد كانت له عبارات مشهورة منها

   .)2()بها قد انتهت وذهبت إلى غير رجعةالتي كانت تفصل شرقها عن غر

    :)Samuel  ladok  akntiola(صمويل الدوك أكنتوال  .3

ـ أج(مدينـة   فـي  م1910ولد في عـام            ، )Ajbo mochwo( )شـو و موب

   يعـام  بـين ) babtaste(سـت  تبتلقى تعليمه فـي كليـة با  و جيريايفي غرب ن

مهنـة  وبعد ذلك تـرك   ،بالمدرسة النيجيرية مدرساً ثم عمل، م1943 و م1939

، ثـم  )إيروهين يوربا(انظم إلى أسرة تحرير جريدة أسبوعية تسمى  مالتدريس، ث

 نجلتـرا ا، ثم ذهـب إلـى   م1946عام  في) الديلي سرفس(التحق بأسرة تحرير 

، فقـد كـان   م1954للعمل في الحكومة عام  أصبح وزيراً هتعودوبعد  ،للدراسة

 بتشجيع الشـباب  وقامعلى طلب الحرية واالستقالل،  مناهضاً لالستعمار، ويحثّ

   .)3(نيجيريا على ذلك في

                                                
 .244 رأفت غنيمي الشيخ، ص  (1)

  .24محمد إسماعيل، ص   (2)
 . 50أحمد صوار، ص   (3)
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ولكن رغم كل هؤالء الشبان المتعلمين الذين ناضـلوا مـن أجـل تحقيـق     

الستقالل للبالد إال أن شخصية الدكتور ناميدي آزيكوي كانت ذات تـأثير قـوي   ا

شـرنا إليـه   والـذي أ  ي، والمطالبة بالحرية واالستقاللوكبير في المجال السياس

  . بالتفصيل في الفصل الثاني

  : األحزاب السياسية: ثانياً

الحـرب   تأثرت األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في نيجيريا بعد

، م1951-م1945العالمية الثانية، حيث بدأ الوعي السياسي يشتد فـي السـنوات   

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ نيجيريا أال وهي تكوين األحزاب السياسية، ومـا  

   .)1(اتيجيات جديدة مناهضة لالستعمارتبنته من استر

، شديداً كان استياء أبناء نيجيريا من مشاركتهم في الحرب وغضب أهاليهم 

بحركـات   ولكـن اتصـاالتهم  فقد شهدوا عمليات عسكرية غير مألوفة لـديهم،  

 ،سـتراتيجية واإلطالعاتهم السياسـية  اعت آفاقهم ووساالستقالل في تلك المناطق 

التي لم يترددوا ووتمرسوا على التكتيكات السياسية المتبعة آنذاك ضد االستعمار، 

كانت لديهم آمال كبيرة جدا في تحرير  حيث، ثر عودتهم إلى أوطانهمإفي تطبيقها 

اهدين في سبيل تحريـر  فقد انظموا إلى صفوف المج ؛بالدهم من وطأة االستعمار

                                                
 . 207ص إبراهيم،محمد عبدالفتاح   (1)
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السياسـية والحركـات السياسـية،     قادة لألحزاب ن بعضهم أصبحإالوطن، حتى 

   .)1(للوطن تهم، ووالأعدائهملمشاعرهم لدى  يززتعكانت الحرب بمثابة و

تكـوين الجمعيـات السياسـية    فكرة شباب الهر بين بدأت تظ في هذه األثناء

 وتأخذ فرصتها لالشتراك في الحكم الذاتي والمطالبة باالستقالل، فنـتج  ،الصغيرة

بدأت األفكار التحرريـة العالميـة المناديـة    وعن ذلك نوع من النهضة السياسية 

قـد  والعشرينات، في  )الغربية مؤتمر الوطني ألفريقياال(بها  نادىبالحرية، والتي 

   .)2(ألفكار تدب فيها الحياة من جديدأخذت هذه ا

عندما نشأت األحزاب السياسية في نيجيريا ارتبطت بتطور الحركة الوطنية، 

 تاداألمر إلى تحسين أوضاع البالد، لكن ازد حيث كانت األحزاب تسعى في أول

 إدخالإلى ستعمارية رت القوة االجبفقد أ ،دعم األهلي لهاقوة نتيجة لهذه األحزاب 

   .)3(ساتير داخل المستعمرات األفريقيةد اءجديدة تمثلت في أنش اتإصالح

ت بمؤثرا مرتبط ةارة األفريقية عامن نشأة األحزاب السياسية في القفإ عموماً

هذه األحزاب هـي نتـاج تنظيمـي للتغيـرات     والوجود االستعماري في بالدها، 

ـ خماالستعمار، فتاالجتماعية واالقتصادية في فترة             ت كـل هـذه التغييـرات    ظ

                                                
 .186أدو بواهن، ص . وأ. كانال –جان سورية   (1)

  .  107 – 106اوال والي الياس، ص ص   (2)
(3)  Michael Crowder,  London Op Cit, pp.241.242. 
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من مظالم معينة، ثم تقودهـا نحـو    ظهور قوى اجتماعية ونخب جديدة لتحد عن

   .)1(فريقية محل الحكومات االستعماريةحكومات أ إحالل

عندما بدأت بريطانيا بتحسين الظروف في مستعمراتها أعادت تنظيم المجلس 

) 28( وعددهم غير رسميين أغلبهمعضواً  نة وأربعيأربع) 44(شريعي ليصبح الت

كان مـن بـين   و اً،رسمي اًعضو ستة عشر) 16(في المقابل و ،ثمانية وعشرون

والبـاقي تـم    فقـط،  ينيأعضاء رسـم أربعة ، عضواً نثمانية وعشري) 28(الـ

   .)2(م1947ل غير مباشر، وكان ذلك عام بشك مأو انتخابه مترشيحه

ب السياسية الكبيرة التي نشأت بعد الحرب العالمية ستعرض األحزانقبل أن 

ـ  دور االتحادات والنقابات الصـغي  حيوضالبد من أن تالثانية  أو ت ئرة التـي أنش

  : بعد الحرب العالمية األولى ومنهاأسست ت

 :حزب الديمقراطي النيجيريال  .أ 

 فـي الجـوس سـنة   ) Herbert Macauliy( ليومكا هريرتالذي أسسه  

أن يقدم الحزب أعضاءه فـي انتخابـات    :منها مطالبالب بعدة كان يطو، م1923

الدعوة  وكذلك والدعوة إلنشاء جهاز للحكم المحلي في الجوس، ،المجلس التشريعي

                                                
، الكويت، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون،   السياسية في العالم الثالثاألحزاب أسامة الغزالي حرب،  (1)

  .115، 114، ص ص 1987
(2)  Michael Crowder, London Op Cit, p 242.  
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إلى المجلس الوطني  م1944ل سنة الذي تحو نفسه الحزب التجارة، وهولى حرية إ

   .)1(فشل الحزب الديمقراطي النيجيريوالكاميرون بعد لنيجيريا 

 :حركة شباب نيجيريا  .ب 

ل علـى توحيـد   متع كانتوولوو وآزيكوي، وامة أبزع م1930تأسست سنة 

حتـى  . ون لها برنامج معين أو هدف سياسيشباب نيجيريا تحت لوائها دون أن يك

مباشر، وتوحيد الغير إلغاء نظام الحكم الذي أعلنت فيه أهدافها، ومنها  م1938عام 

فـي   النيجيريين المطالبة بإشراكوى ال تفرق وحدته، ونبذ القبلية حتشباب نيجيريا 

ها حـوالي عشـرة آالف شـخص، وفـازت     ؤقد بلغ أعضاوإدارة شؤون البالد، 

كـاولي  اربرت مهم على الحزب الديمقراطي، الذي أسسه 1938باالنتخابات سنة 

ة دكتور أزيكوي لهجوم من قبل بعض قاتعرض الد م1940وفي سنة ، 1923سنة 

   .)2(هي بداية النهاية لهذه الحركة كانتو ،ال منهاة فاستقكالحر

ظهرت جماعات أخرى مثل اتحاد اآليبوفي الجوس، وحركـة جامعـة   قد و

هذه الجماعات تعمـل وتحـاول القيـام    كانت وقفين، بورما، وجمعية الشباب المث

   .)3(جميع هذه النشاطات السياسية فأوقفت حتى قامت الحرب العالمية الثانية بدورها

أو التغييرات التي حدثت في المستعمرات البريطانية  اإلصالحاتانت هذه ك

والقوية، التي  ىرفي ظهور األحزاب السياسية الكب بعد الحرب العالمية الثانية سبباً
                                                

  .81سامي منصور، ص  (1)
 .83 -81سامي منصور، ص ص   (2)

 . 1026ص ،موسوعة التاريخ والسياسية في أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (3)
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 ،ساعدت على تغيير األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخـل نيجيريـا  

   :منها أحزابحيث شهدت الساحة السياسية ظهور عدة 

  : )NCNC( مجلس الوطني لنيجيريا والكاميرونال .1

ـ علـى يـد السـيد هر    م1944سـنة   هذا المجلس تأسس                رت ماكـاولي ب

)Herbert Macauliy( ،حزب الديمقراطي النيجيري الذي أنشـأه  لهو امتداد لو

 كيوييأزالدكتور ناميدي ى ثم فشل، وبعد موت ماكاولي تولّ م1923كاولي سنه ام

 ظهروقت بأفكار تقدمية راديكالية، رئاسة الحزب، فكان ناميدي يؤمن في ذلك الو

) زيـك (للحزب باسم  ثورياً جناحاً منهم ألفّ حيثأثر قيادته في مجموعة الشباب 

بـين  ) المجلـس (الحزب  ت مبادئ وأفكارانتشرواسم الشهرة للدكتور آزيكوي، 

يجـابي ضـد االسـتعمار، ويـؤمن     الشباب المتعلمين، فقد كان ينادي بالعمل اإل

   .)1(يجيريا ويدعوهم إلى وحدة البالدباالندماج االجتماعي لشباب ن

عقد أول اجتماع للحزب وكانت أهدافـه تطبيـق مبـادئ     م1945في سنة 

الوسائل المناسبة لتدريب الشعب النيجيري للوصول بهم إلـى   تباعاوالديمقراطية، 

القتصادي، والعدالة االجتماعية، والتطور اة السياسيوضمان الحرية  ،الحكم الذاتي

كان الحزب يسعى إلى الحكم الذاتي داخل إطار الكومنولث البريطـاني، ومـع   و

عام كامـل علـى    بإضرابتفاعل الوطنيين مع أهداف الحزب لدرجة قام الشعب 

                                                
 -178، ص ص 1969، القاهرة، مكتبة االنجلو المصـرية،  سنوات الحسم في أفريقياعبدالملك عودة،   (1)

179.  
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رف في األراضي صلتاقوانين لزيادة سلطته، و إصدارتفكير حاكم نيجيريا مجرد 

ن الحريـات  الجماهير إصدار دستور جديـد يضـم   تالمناجم، فطالبالزراعية و

  .السياسية والديمقراطية

على جميع مطالـب   اً وافقم أصدرت الحكومة دستورا جديد1947في عام 

 ،ضد االسـتعمار  قومياً صار الدكتور ناميدي آزيكوي بطالًو .)1(الشعب النيجيري

   .)2(افة المدن النيجيريةفي ك وعاًونال شهرة كبيرة بعد أن فتح للحزب فر

الحركة الوطنية في نيجيريا من خالل شبابها النـاجح  ي يغذّكان هذا الحزب 

  .)3(البة بالحكم الذاتي واالستقاللالذي يدعم في تطور الحركة الوطنية والمط

 :)AG( حزب جماعة العمل .2

عضـو  ) Siralkige() الكيجاارسي(م على يد المحامي 1950سس عام تأ   

التنفيذي في نيجيريا، ثم أصبح السيد أوولوو رئيسا لهذا الحـزب، فكـان   المجلس 

أن و، في جميع أنحاء نيجيريا يهدف إلى أن يكون التعليم االبتدائي إجبارياً ومجاناً

  .)4(أيضاً رفع أجور العمالو ،أكبر داخل الكومنولث اًدورتلعب نيجيريا 

األكثرية في هـذا الحـزب    وباعتبار أن، متعصباً كان أوولوو رجالً لقد   

هذا الحزب  مقران كوالمسلمين بتعليم لغة اليوروبا،  طالب أوولوو فقدللمسلمين، 

                                                
  .159 -158، ص ص ثوار أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (1)

 .1026، صموسوعة التاريخ والسياسية في أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (2)

 . 138، ص 1954، القاهرة، دار المعارف، ا حلم االستعمار البريطانييأفريقيد البطريق، عبدالحم  (3)

 . 44أحمد صوار، ص   (4)
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كان هذا ويئة األعمال لكافة أفراد الشعب، ته إلى يهدف أيضاًو ،)إيبادان(هو مدينة 

للحكم الذاتي في نيجيريا  اًحدد موعدويرب االستعمار محاربة شديدة، الحزب يحا

   .)1(م1959أخفق في انتخابات  ن الحزبأ إالّ م،1956عام 

 م1956 لنيجيريا سنة الل المبكرققد نظرت األمم المتحدة في موضوع االست

االقتصـادي  تمتـع بـالرقي   تلـم   األقاليم على أن ،ال أنها رفضت الفكرة بشدةإ

الكاميرون  انفصال حولفكرة المطروحة الواالجتماعي والثقافي، وأيضاً رفضت 

من اتحاد نيجيريا مشددة على نفس السـبب   نيجيريا كونه يمثل جزءاً بي عنونجلا

فـي  ) 312(مقعدا من أصـل   )73(على حزب جماعة العمل تحصل و ،)2(األول

بضـرورة  طالب و ،كان أوولوو يؤمن بأن نيجيريا متعددة القومياتو .)3(المجلس

تطورة، ويكون هذا لنظمها الم وفقاًاالعتراف بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها 

االعتراف في اتحاد فيدرالي لكل نيجيريا، لكي يتم تطوير نظم الحكـم التقليديـة   

  .)4(ها ومميزاتها الثقافية والقوميةوالمحافظة على مواريث

مع حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكـاميرون   كان حزب العمل متفقاً   

نيجيريـا مسـتقلة، إال أن   م هي السنة التي تكون فيها 1956على أن تكون سنه 

المناداة للحكم الذاتي إال  ولم تتملهذه الفكرة بشدة،  المؤتمر الشمالي كان معارضاً
                                                

 .86محمود شاكر، ص   (1)

)               1(، الدورة الحادية عشر الوثيقـة رقـم   1956 – 1955قرار األمم المتحدة في التقرير السنوي العام   (2)
 ). 1(، انظر الوثيقة رقم 91، ص 1956رك، ، نيويو)3137/ ج ع (

 .208محمد عبدالفتاح، ص   (3)

 .108عبدالملك عودة، ص   (4)
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الحاسمة لنيجيريا وهي عام  حيث اتفقت كل األحزاب على السنة ،1959 ةفي سن

    .)1(هي سنة االستقالل والحكم الذاتيو. م1960

 : )NPC( حزب الشعب الشمالي .3

ألحزاب السياسية في نيجيريا حيـث  عد أكبر ا، وهو ي)2(م1951تأسس سنه 

ـ  ،ه على أبناء الهوسا والفـوالني عتمد في تكوينا              اإلقلـيم أغلبيـة سـكان    موه

            الرؤساء التقليـديين لتوطيـد سـلطته   الشمالي، وكان يهدف إلى أخذ السلطة من 

وتوحيد  ،اقي الشعوب األخرىوكان يهدف إلى مد يد العون لب )حزبالأي سلطة (

الرؤسـاء واألمـراء    أن قـام الصداقة بينهم، ومن تواضع وبساطة هذا المؤتمر 

   .)3(ن، بإرسال برقيات تهنئة وتأييدوالمحلي

معظـم   كان،ود الجهل والكسل واالستغالل كان يهدف أيضا إلى الحرب ض

ول إلـى  ؤحزب تكانت قيادة هذا الوحكومية، من الموظفين في اإلدارة ال هأعضائ

  .)4(لرئيسل اًنائب) تفاواباليوا أبوبكر(والحاج ) أحمد وبللو(السيد 

قالل نيجيريا فـي ظـل الكومنولـث،    إلى است حزب الشعب الشمالي يهدف 

قد فاز ولألمراء والرؤساء،  الحكم المحلي، واإلبقاء على النظام التقليدي صالحوإ

عام االنتخابات الثانية في فاز كما . 1951انتخابات مجلس الجمعية عام في  أيضاً
                                                

 .194أدو بواهن، ص . كانال وأ. جان سورية  (1)

م، المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف   .روفائيل جرجس،  د :انيكار، الثورة في أفريقية، تو بدهما. ك  (2)
  .66، ص 1964شر،والترجمة والطباعة والن

 .94 -93سامي منصور، ص ص   (3)

 .108عبدالملك عودة، ص  (4)
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مائـة وواحـد    )131(من أصل  عدامائة وستة مق )106(فاز بأغلبية ، و1956

أكبر األحزاب السياسية في نيجيريا نصيباً  1959عام  في وأصبح ،ن مقعداًيوثالث

   .)1(مقعداً )89(النواب، إذا حصل على في مجلس 

 : حزب المنطقة الوسطى المتحدة .4

 امحداهإمن مجموعتين تأسست  لفيتأكان و، م1955الحزب سنة ظهر هذا  

في منظمـة واحـدة    واندمجا معاً) عصبة المنطقة الوسطى(سمها او م1950سنه 

بقى مؤتمر الشعب الشمال و مع إحداهما تحداتولفترة وجيزة وبعد ذلك انفصال، 

صـل  منف إقلـيم نشـاء  كان يطالب بإومنفردا في مؤتمر المنطقة الوسطى خر اآل

  .)2(للمنطقة الوسطى

 : حزب شباب نيجيريا .5

 ،بمدينة عبدان بتأييد من الحاكم العـام  م1960مايو سنة في الحزب تأسس  

والمنظمات الرياضية والجمعيات الثقافية،  األحزاببعض  له االنضمامإلى ت يعود

ريـا  لخلـق نيجي  دعوييطالب بالوحدة األفريقية وسياسة الحياد، والحزب وأصبح 

    .)3(من نظام فيدرالي ة بدالًمتحد

                                                
 .90سامي منصور، ص   (1)

  .96، ص المرجع نفسه  (2)

 .96، ص المرجع نفسه  (3)
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ب انتصارا سكيأن  السياسية النيجيرية األحزابهذه قد حاول كل حزب من 

ى إلى الموافقة على مـنح الحكـم   المطالبة باالستقالل، مما أدومن أجل التنافس 

  .الذاتي لنيجيريا، وأن يكون لكل منطقة حكومتها الذاتية

مجلس التشريعي االتحـادي، وأن  ، أجريت أول انتخابات للم1957في سنة 

  .)1(م في ظل حكومة الكومنولث1960عام يعترف باستقاللها في 

ألمـم المتحـدة ضـرورة اتحـاد     قررت الجمعية العامة ل م1957في عام 

ـ  متفاوتةرت إليها على أنها نظحيث ألحزاب في نيجيريا، ا ت في الرأي، وقد ألغ

لعدم تنظيمها، والنظر فـي دسـتور   فكرة منحها االستقالل والحكم الذاتي، نظراً 

والذي يدعم فكرة االستقالل والحكم الذاتي ورفضها أيضاً لفكـرة   األخيرنيجيريا 

وأنه جزء ال يتجزأ من الحكومة  ،نيجيريا قالل الجزء الجنوبي للكاميرون عناست

  .)2(البريطانية فهو تحت الوصاية البريطانية الكاملة

  :ة العماليةكردور الح: ثالثاً

، وأثناء الحرب العالمية التي كانت هي النواة م1945و  م1939 يفي عام 

نتيجة  اإلضراباتهناك بعض  تللقومية في نيجيريا، كان لبروز أو ظهور األولى

ة دون زيـاد  السلع إلى أربعة أضعافها أسعار تضاعف أدت إلىالمعيشة، لتكاليف 

                                                
، القاهرة، مكتـب الجامعـات للنشـر ،    في العصر الحديث األفريقياالستعمار األوروبي زاهر رياض،   (1)

 .201 -200، ص ص 1960

، )3594/ ج ع ( 1، الجمعية العامة الدورة الثانية عشـر وثيقـة رقـم    1957قرار األمم المتحدة لعام   (2)
 ) .  2(، انظر الوثيقة رقم 290، 280، ص ص 1957نيويورك، 
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رة إنشاء اتحاد ص على ضروين م1940كان القانون البريطاني لعام وفي األجور، 

جـاء عـام   وعندما ال، يقوم بها العم اإلضراباتقد كانت هذه وتجاري لنيجيريا، 

ـ  اًاتحاد سبعة عشر )17( أصبح في نيجيريا حوالي م1945 يتكـون مـن    اًنقابي

 ن يوماًيسبعة وثالث )37(ضراب لمدة قاموا بإ  حيث عامل ألفن يثالث )30000(

   .)1(بزيادة األجور وا فيهالبريد طالب ة، ومكاتبشمل خطوط السكة الحديدي

ـ عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تضـاعفت أعـداد الطب    ةق

قد كان االستعمار قبل الحرب يحد من نشـاط  و ،العمالية بسرعة، وازداد تنظيمها

ـ ال األفارالعم نقابات العمال في مستعمراته، ولكن بعد الحرب بدأ يعترف بحقّ ة ق

  .)2(في تنظيم نقاباتهم العمالية

 ضروري لحركات النضال في أفريقيا علـى كانت الحركة العمالية أهم داعم 

العامة  اإلضرابات أخذتهذه القوة الجديدة التي  تالمستوى العام، ففي نيجيريا نشأ

3(الحكم الذاتيبفي المطالبة لتحرر ووحدتها ي من حركة اتقو(.    

فع رفضوا فيه دال في نيجيريا دعا إليه العم رابإضحدث  م1949في عام 

النـار   إطـالق الحكومة البريطانية هو  كان ردوالضرائب، ومنهم عمال المناجم 

                                                
(1)   Toyin Falola. and, Matthew, m. Heaton, OP, Cit,P144. 
(2)  Walter Schwarz, Op, Cit, PP.98-99. 
(3)   Toyin Falola, Op, Cit, PP144-145 . 
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من أعمال  مما أثار غضب العمال وزاد اً،شخص نواحد وعشري) 21(عليهم وقتل 

   .)1(ورت هاركورتب االبار واونيتشا،الشغب في أبا وك

كانت الحركة العماليـة   حيثطليعة المعركة،  في رياال في نيجيكان العملقد 

كـان  و ،التحرر الوطنية ضـد االسـتعمار   بحركة وثيقاً والنقابية مرتبطة ارتباطاً

ة في صفوف يص من االستعمار، فقد بدأت تحتل مكانة طليعهو التخلّ اًهدف واحدال

   .)2( يقياالصناعي، والتعدين في أفر المناضلين وزادت قوتها عندما بدأ التطور

فقد  من نشاط وحركة العمال، جيريا يحديفقد كان االستعمار البريطاني في ن

حرص على ربط االتحادات العم  اليـة  الية في الدول التابعة لـه باالتحـادات العم

3(قق له الكثير من السيطرة عليهاة، حتى يتحالغربي(.  

ـ ولكن كان العم ون طـريقهم  قّال رغم أنف أصحاب األعمال الحكومية، يش

واضـطراباتهم   في تكوين نقاباتهم، وسط إجراءات القمع والبطش، والمضي قدماً

مة في وجـه  واتهم مع الرجل األبيض، ولكن لم تقف الحكواسوم أجورهملتحسين 

   .)4(هذا التيار المتصاعد

ال والنقابـات النيجيريـة وبـين    فقد كان هناك تحالف وثيق بين حركة العم

حزب القومي أو المجلس القومي لمواطني نيجيريا، الالتي يقودها الحركة الوطنية 

                                                
(1)   Michael Crowder, London, Op, Cit, pp 248-249. 

 .18، ص )العمال طليعة المعركة(حسين عبدالرازق  (2)

  .263حمدي الطاهري، ص   (3)
 .265حمدي الطاهري، ص   (4)
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مع أن الحركة النقابية في نيجيريا ظلت تعاني من التجزؤ واالنقسام إال أنها كانت و

  .)1(حركة الوطنية وهي محركها األولتدعم ال

الية يدفعها شعور وطني صادق نشأ نتيجة للموقـف السياسـي   فالحركة العم

ظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية في نيجيريا، فكانـت كـل   الذي أملته ال

تدعم في جهود المؤتمرات الوطنية من أجل االستقالل والحكـم   اليةالحركات العم

  .)2( تصاراتها في جميع أنحاء القارةالذاتي وبالفعل بدأت تحقق ان

ـ  اًفي أفريقيا الغربية اجتماععقد زعماء النقابات في هذا اإلطار  ي مدينـة  ف

االتحاد (ذلك عن تأسيس  خض، تمم1957سنه  )بنين( عاصمة داهومي )تونوكو(

داخـل المسـتعمرات    ملموسـاً  فكان ذلـك تطـوراً  ) ال أفريقيا السوداءالعام لعم

 ،مسـتعمرات على تطور الوعي السياسي والثوري داخل هذه ال البريطانية، ودليالً

  .)3(في أفريقيا يالوجود االستعمارد وكان قد أخذ عدة قرارات أهمها النضال ض

قد أثبتت الظروف للعمالحكومة  ال أن االضطرابات هي الورقة الرابحة ضد

هي السبيل الوحيد لفرض إرادتهم على أصحاب األعمال األوروبيين، والبريطانية، 

  .)4( العمالية النقاباتألولى لتشكيل هي النواة افكانت االضطرابات 

                                                
  .206أدو بواهن، ، ص . كانال وأ. جان سورية  (1)
الدار القومية للطباعـة والنشـر،   القاهرة، عبدالخالق عامر،  :ت األسد، صحوةوأفريقيا جاك ووديس،   (2)

 .47 -46، ص ص 1959

 .187، ص 1960الشركة العربية للطباعة والنشر،  القاهرة،،ثورة أفريقياصبري أبو المجد،    (3)

 ،1966، أبريـل،  4د ، العـد مجلة السياسة الدولية، "الحركة النقابية والتحرر األفريقي"أحمد أبو زيد،  (4)
 .82ص
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أثر مباشر في الوقـوف فـي وجـه     ،كتب لها النجاحإن كان لهذه النقابات 

زاد عدد النقابات حتى أصبح في نيجيريا فـي نهايـة    ؛ ممااالستعمار بعد الحرب

 الية تضـم نقابة عم نى وتسعيحدإ) 91(الحرب العالمية الثانية وما بعدها حوالي 

تشـرت بـين   ال، حيث انتظموا داخل هذه االتحادات والتي انمن العم اًكبير اًعدد

عمدفـع  ال الحقول الزراعية، فكان لها أثر واضح في ال المصانع والمناجم وعم

   .)1(الحركة الوطنية إلى األمام

من أنـواع   اًالية والنقابية كانت نوعكل هذه الحركات العم نإنستطيع القول 

ي لالستعمار البريطاني في أفريقيا على وجه العموم ونيجيريا على وجـه  التصد

فكانت لها  شئة بعد الحرب العالمية الثانية،ألن نيجيريا كانت القوة النا ؛لخصوصا

  .)2(قلة بعيدة عن االستعماررغبات وأمال في التحرر وبناء دولة مست

ـ   إوخالصة القول  ال ن ظهور األحزاب السياسية ونقابـات واتحـادات العم

 لتي بـدأت تنمـو  ت على بلورة فكرة الحصول على االستقالل، ادالنيجيرية ساع

  .لتبدأ نيجيريا مرحلة جديدة من مراحل تطورها السياسي وتنشط في تلك الفترة
  

  

  

  

                                                
 .78أحمد أبو زيد، ص   (1)

، مـارس  53 – 52العدد  القاهرة،،مجلة نهضة أفريقية ،"المنظمات السياسية األفريقية"، عبدالملك عودة  (2)
 .27، ص 1968
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  :هافية ودور المؤتمرات األفريقية محاوالت تنظيم الجبهة الوطني: رابعاً

تالحقت األحداث األفريقية والدولية التي ساعدت على تهيئة المناخ العالمي   

مطالبها الوطنية والقوميـة، وأمـام اجتمـاع قـادة     أمام نيجيريا، من أجل تحقيق 

حركات التحرر األفريقية في مؤتمرات أفريقية وعالمية، سبق وأشرنا إليها، وهي 

تهدف إلى توحيد جهود األفارقة والتصدى أساليبه، وتعمل في ي لالستعمار، وتتحد

 يلةطو لكي تعوض ما فاتها من سنين ؛نفس الوقت للنهوض بالمجتمعات األفريقية

  . كانت ترزخ تحت االستعمار عندما

 تمهيـداً طبيعيـاً   م1945كانت المؤتمرات األفريقية المنعقـدة قبـل عـام    

األفريقـي  ألفكار األفارقة ومتابعة للحلـم   اًوتجسيد الل، والوحدة األفريقيةلالستق

سلسلة متتالية من المؤتمرات للبحـث فـي   بمتازت فترة الخمسينات االتحرري، ف

األفريقية، وكانت هي أيضا خطوة على طريق المستقبل لتحقيق مطالبهم  المشاكل

 كان لقيام األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أمالًوالمهم نحو االستقالل، وأح

فـي مصـر    م1952، فقد كانت أحداث ثورة بالحرية والمساواةلمناداة للألفارقة 

ندتها لحركـات  أعلنت مسـا قد ر أعطت دفعة جديدة نحو االستقالل، كما أن مص

  .)1(التحرر األفريقية

                                                
، 1982دار الثقافـة للطباعـة والنشـر،     القـاهرة،  ،أفريقيا في التاريخ المعاصرت غنيمي الشيخ، رأف  (1)
 .273ص
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مـؤتمرات  عـدة   نظيم الجبهة الوطنية عقـد في ت المبذولة الجهودمن أبرز 

  : من أبرزهاأفريقية كبرى 

  :م1945مؤتمر مانشستر  .1

دعـا   وفي مدينة مانشستر البريطانية، م1945عقد المؤتمر في أكتوبر عام 

مناضـل وسياسـي    هو )كوامي نكروما( انكو ،لمؤتمر شباب أفريقيا للحضورا

قيـام  طالب وبشـدة   حيث أبرز الحاضرين  من أفريقي، ورئيس جمهورية غانا

ؤتمر بتنظـيم الجبهـات   طالب الم كماية مستقلة تحكم نفسها بنفسها،حكومة أفريق

لتحـافظ علـى    طار أحزاب سياسية ومؤسسات وجمعيات حرفيـة إالوطنية في 

لبة بـالحكم  المطا مطالبة بالتحرير واالستقالل، وأيضاًللوذلك المصالح األفريقية، 

وقد  .)1(أولى وتمهيدية لالستقالل التامأقطار أفريقيا كخطوة  لالذاتي واالستقالل لك

الـدكتور   أناب عنالذي ) س ويليامزناجم(و) ديفز(نيجيريا في هذا المؤتمر ل مثّ

ة فـي  مساهمة كبيـر  ناميدي آزيكيوي الذي تغيب عن هذا المؤتمر والذي ساهم

   .)2(و الحركة الوطنيةمتطور ون

 :  م1955مؤتمر باندونج  .2

 حيثاألندونيسـية،  )هجاو(في جزيرة  )باندونج(عقد هذا المؤتمر في مدينة 

مليون نسمة مـن  ألف وخمسمائة  )1500(عن حكومات تمثل نحو  اجتمع مندوبو

                                                
 .269 -268، ص ص أفريقيا في التاريخ المعاصرت الشيخ، رأف  (1)

 .37ص جوم، كولين لي  (2)
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 وقـد اتخـذ  لعـالم،  ا المؤتمر نحو نصف سكان اأي كان يمثل هذآسيا وأفريقيا، 

عدة قرارات منها التعاون السياسي واالقتصادي بين دول آسيا وأفريقيـا،   المؤتمر

سميت هذه والتعايش السلمي والحياد اإليجابي،  ئمباد وقد أسفر عن المؤتمر أيضاً

  .)1()دول عدم االنحياز(الدول باسم 

 –غانا  – أثيوبيا –مصر  ،كان حضور القارة األفريقية يتمثل في ست دولو

تحث على مثل هذه المؤتمرات أخذت الدول األفريقية و  السودان –ليبيا  –ليبيريا 

   .)2(تطالب بالحكم الذاتي واالستقاللالتي 

  :م1958كرا أمؤتمر  .3

كرا عاصمة غانا، أعقد في  وقد، لدول األفريقية المستقلةلاألول المؤتمر  هو

الفترة الحاسمة من تـاريخ  قيادة  هوكان هدف،كروما نم، برئاسة كوامي 1958عام 

، وكانت هنـاك  مستعمريها بعد منالتي لم تحصل على استقاللها الدول األفريقية 

احترام ميثاق األمم المتحدة، والتمسـك   منهافي هذا المؤتمر،  اتخذتعدة قرارات 

ومطالبـة الـدول   . م1955عام  يخندواب في بالمؤتمر السابقالتي أقرت بالمبادئ 

ها الحـق فـي تقريـر    ئوإعطا ،اباالعتراف السياسي لشعوب أفريقي اريةاالستعم

    .)3(مصيرها

                                                
، 1994القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، 1952يوليو  23الدور األفريقي لثورة شوقي الجمل،   (1)
 . 32ص 

 . 62، ص سعد ناجي جواد  (2)

 .277 -276ص ص ، عاصرتاريخ المال، أفريقيا في ت الشيخراف  (3)
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قد التزم المؤتمر باالشتراك في تحرير الدول األفريقية التي مازالت تحـت  

رجع أهمية المؤتمر في كونه يضم أحزابا سياسية واتحادات تطرة االستعمار، وسي

االستعمار  على ةالسياسي عات الحربقد أعلنت هذه التجمووهيئات ثقافية، عمالية، 

الوقت أخذ الكفـاح  ، ومنذ ذلك الشعوب األفريقية همن قبل ةعبالسياسة المتب دوالتندي

  .تشجيعا من داخل القارة األفريقيةقى تأييدا ولضد االستعمار ي

 ،أبناء القـارة  التي يعاني منهاالتفرقة العنصرية  قضية المؤتمر ناقش ذلكك

 أيضـا  طالب المؤتمر أفريقية أو واليات أفريقية، و نشاء وحدةفكرة إ كما طُرحت

  .)1(الكومنولث البريطاني تة حرة تحإقامة دول أفريقيب

والخاصـة  ن المؤتمرات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية إيمكن القول 

 الكبير كان لها األثرم 1958إلى  – م1945بدأت من عام  التيو بالقارة األفريقية

فـي مكافحـة   كان لهـا الـدور األول   وطور الحركة الوطنية في نيجيريا، في ت

ونيجيريا بصـورة   ،االستعمار، وفي دعم حركات النضال األفريقي بصورة عامة

ت المناخ المناسب لتكـوين واليـات أفريقيـة    أهيهذه المؤتمرات  أنكما  ،خاصة

   . مطالبة بالحكم الذاتي واالستقالللل

ــ خالصــة  ــام  ن األوإ ولالق ــن ع ــا م ــي نيجيري ــية ف                    ضــاع السياس

دور النخبة المتعلمة في دعم حركـة التحـرر،    ذلك في ابمم، 1960 – م1945

                                                
، 1975، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، أفريقيا في العالقات الدوليةمحمود متولي، رأفت الشيخ،    (1)

 .291 -290ص ص 
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 ها الدوروالمؤتمرات الدولية كان لوتكوين األحزاب السياسية، والنقابات العمالية، 

فارقـة أنفسـهم   األ نظممن خاللها باالستقالل والحكم الذاتي، و في المطالبة المهم

ـ والمطالبة بالحكم الذاتي، وسوف ن ،لحرب على االستعمارل ئواوتهي رض فـي  ع

في نيجيريـا،  من حركة التحرر المواقف الدولية والمنظمات الدولية  الفصل القادم

ن استقالل البالد ودخـول  تطورات السياسية، والمفاوضات والمداوالت، إلعالالو

، في منظمة األمم المتحـدة  عضويةالستقالل واالوهي  ؛مرحلة جديدةفي نيجيريا 

  . ها من المنظمات الدولية واإلقليميةوغير



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  )م1960 -1945(النشاط السياسي 

  
 . المتعلمة للنخبةالدور السياسي والثقافي : أوالً

  .األحزاب السياسية: ثانياً

  . اليةدور الحركة العم: ثالثاً

محاوالت تنظيم الجبهة الوطنيـة ودور المـؤتمرات   : رابعاً

   . األفريقية فيها
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النيجريون بعد الحرب  به لسياسي الذي قامرض في هذا الفصل النشاط اعنس

الخارج فـي  ب الذين يدرسوننتحدث عن دور الطلبة المتعلمين سو ،العالمية الثانية

العمالية والنقابية وكيفية تكوين األحزاب السياسية والحركات  ،دعم جهود االستقالل

ية ليطرحوا يقالمؤتمرات األفر يبذلها األفارقة فجهود المنظمة التي الوأيضا  ،فيها

لألفارقـة ومـن    مطالبة باالستقالل والحكم الذاتيالأهمها  ؛مواضيع سياسية كثيرة

  . بينهم الشعب النيجيري

  : المتعلمة لسياسي والثقافي للنخبالدور ا: أوالً

وانعكست على األوضاع  ،تغيرت الموازين الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

للمطالبة  اًمشجع عامالًبوصفها وظهرت  ،األفريقية رةالسياسية واالقتصادية في القا

ل بريطانيا وفرنسا بعـد  بعد تحو ةبالحقوق اإلنسانية في المجتمع األفريقي، وخاص

الحرب العالمية الثانية إلى الدرجة الثانية، وظهور قوة جديدة على الساحة السياسية 

  . )1(السوفيتيحدة األمريكية واالتحاد الدولية أال وهي الواليات المت

ن األساليب التي استعملها االستعمار ضد أبناء أفريقيـا عمومـاً، ونيجيريـا    إ    

أعمـال   بناء نيجيريا، وخصوصـاً ، أصبحت اآلن غير مقبولة من قبل أخصوصاً

غالء ا على أبناء نيجيريا، وأيضا كان ة التي كان االستعمار يفرضها إجبارسخرال

                                                
ليم السيد منسي، القاهرة، دار الكاتـب  ععبدال :، تتاريخ أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانيةجون هاتش،  (1)

 .50 – 49،  ص ص1969العربي، 
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بمناهضـة  ي رغبة الصفوة المتعلمة في المطالبـة  ف اًعامال مساعدالسلع ونقصها 

  .)1(حقوق السياسية لإلنسانال التي تمس وإلغاء جميع األعمال ،االستعمار

ورية والتحرريـة علـى   بدأت في القارة األفريقية سلسلة من الحركات الثلقد     

ب التيارات السياسية المختلفة التي حملتها الحـر  بعض وقد قادتها ،مستوى القارة

التـي   ةالتي ساعدت أبناء نيجيريا على مطالبتهم بالحرية وخاصو العالمية الثانية

  .م1945عام  حتى عدهم بهاكان االستعمار ي

التصال باألوروبيين لمساعدتهم احت أمام شباب نيجيريا اتأكل هذه الظروف 

ر في التحرر من قبضة االستعمار، وليتطلعوا لمرحلة جديدة في حياتهم، بعد انتشا

   .)2(تشار التعليمالوعي السياسي بينهم، وأيضا ان

بعـد ظهـور    ةوخاص ،ايجابية على أبناء نيجيريا كان للحرب العالمية أثار

طلـب   م1947ك بها أبناء نيجيريا، ففي عام تمس يةأفكار وثقافات أمريكية وسوفيت

ريقيـا،  أف يد العون من الجامعات األمريكية لغرب مد )كيوييناميدي أز(الدكتور 

 هماالتحاد السوفيتي بالطلبة النيجيريين فـي لنـدن ونيويـورك ومـد     هتما ذلكك

   .)3(بالخبرات الثقافية والتكنولوجية

في الكفـاح   هاماً دوراً والعب ذينال الصفوة المثقفة النيجيرية الأبرز رج امأ

  :فهم في هذه الفترة من أجل االستقالل
                                                

  .186أدو بواهن، ص . وأ. كانال –جان سورية  (1)
(2)Michael Crowder, The Story Of Nigeria, London, 1962, p, 239. 

  .139نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (3)
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 ):Obafemi  Awolawo(: لووأوبا فيمي أو .1

 )) (Ikenneآكينـي (م في بلـدة  1909مارس سنة  6فيمي في  ولد أوباما

ية في ريشبة التسينالتحق بالتعليم في مدرسة جمعية الكو ،)Ijebu) (اجيبو( بمنطقة

ه فـي  افكان هو الذي يرث أب ،لدهم، وفي نفس العام توفي وا1921وس عام جال

، ومدرسة الـروم الكاثوليـك،   أخوته، وبعد ذلك التحق بمدارس األنجليكانية ةالعإ

  .)1(م1926دراسته سنه  انهىوقد  ،والمدرسة المعمدانية ثم بمدرسة الوزليان

العنف الذي اتخذه االستعمار في حكم مستعمراته،  أسلوبعلى  كان محتجاً 

كان يضغط على الحكومة البريطانية لتقديم تنـازالت دسـتورية ألبنـاء     وأيضاً

   .)2(نيجيريا

              ثـم تركهـا بعـد سـنة    ) Wesly(م التحق بكلية ويزلـي  1927في سنة 

         وتعلـم الكتابـة   ) Lagos(ذهب إلى الجـوس   1929، وفي سنة بها حاقهمن الت

          ل على وظيفـة كاتـب اختـزال فـي     تحص 1930على اآللة الكاتبة، وفي سنة 

) ميـة النيجيريـة  األوقـات اليو (فـي صـحيفة    اًشركة ألمانية، ثم أصبح محرر

Nigerian Daily Times)(  تحت التمرين، وبعد ذلك درس الصحافة بالمراسلة

م قام بمراسلة جامعـة لنـدن فتحصـل علـى     1939في جامعة لندن، وفي سنة 

في اتحاد النقابات النيجيريـة،   مؤثراً البكالوريوس في التجارة، كما أصبح عضواً
                                                

  .89نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (1)
،القـاهرة،   رب أفريقيا الحديث والمعاصردراسات في تاريخ غعبداهللا عبدالرازق إبراهيم، شوقي الجمل، (2)  

 . 178، ص 1998ن، .د
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ومن خـالل خبراتـه النقابيـة     انون،م سافر إلى لندن لدراسة الق1944في سنة 

أشار في و في بالدهية مستقبلية للحكم رؤفي مجال القانونية تكونت لدية ودراساته 

حيث كل مجموعة تحكـم نفسـها   ، من مناسبة إلى أن تكون نيجيريا فيدرالية أكثر

  .)1(بنفسها

 (Egbe Omo Oduduwa)) االجبي أومـو أودودوا (، أسس م1945في سنة 

كانـت  وو بطل أسطوري ألبناء اليوربا، أبناء األودودوا، فاألودودوا هأي جمعية 

أصبحت بعد ذلك جمعية تعليمة وثقافية، ثم عـاد إلـى   ونشاطاتها ثقافية تعليمة، 

لعمل حزب جماعة ا يالمحاماة وكان من مؤسس بمهنة، وعمل 1946نيجيريا سنة 

   .)2(في نيجيريا

ن حزبه الذي أنشأه إة القبلية حتى طنييعتبر أوبافيمي أوولوو أعظم داعية للو

ستطاع أن يستغل المشـاعر القبليـة   اوليس له نشاط سياسي ف ،تطلع للقبليةيكان 

أبناء اليوربا  ار مخاوفث، مما أوالمشائخ والمحلية، فكان حزبه للرؤساء واألعيان

   .)3(طرته القبليةيمن س

  ):Abubakar  Tafawa  Balewa(: افاوا باليواتأبوبكر  .2

           وهو من عائلة مسـلمة مـن مدينـة    . م1912ولد أبوبكر تافاوا باليوا سنة 

) ليـري (وهي مدينة صغيرة فـي منطقـة    ،اتخذ اسمه منها قدو ،)تافاوا باليوا(
                                                

  .89، ص هلة عبدالعظيم إبراهيمن  (1)
(2)  Michael Crowder, Short History Of Nigeria New York, 1961,pp. 278-280. 

  .264جعفر عباس حميدي، ص  (3)
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)Lere(  مارة إفي)بوتشي (Bauchi)( كان والده يرعى خيول حاكم المنطقـة،  و

، ثـم  م1928-1925فترة من في ال) Bauchi( بوتشي وتلقى تعليمه في مدرسة 

وأصـبح   ،ج منهـا  تخر ، ثمم1933-1928للمعلمين من  )كاتسينا(التحق بكلية 

ينوبعد ذلك  ،ساًمدرلمدرسة بوتشي  ناظراً ع)Bauchi()1(.   

التدريس في ثة حكومية لدراسة طرق التربية ورته الحكومة ضمن بعااختكما 

في مجلس األميـر   عضواً ختيرا، ثم لندن، ولمدة عام واحد، ثم رجع إلى نيجيريا

ات المجلـس التشـريعي   نجح في انتخاب م1951وفي عام  ،)Bauchi(  وتشيب

، وفي عهـده  م1954ام للمواصالت ع للعمل، ثم وزيراً ين وزيراًعالمركزي، ثم 

سكة الحديـد والمالحـة   المجال  وخاصة ؛في المواصالت م واضحكان هناك تقد

    .)2(في الحكومة الفيدرالية ءللوزرا أصبح رئيساً م1957النهرية، وفي سنة 

لـى طريقـة   عع طلّافي السنوات األخيرة زار الواليات المتحدة األمريكية و

رسـون حقـوقهم   وكيـف يما  ،الناس بمختلف أشكالها وألوانها ومعتقـداتها  يشع

كان يريد تطبيق كل هذه الـنظم الحياتيـة علـى الشـعب     ووحرياتهم السياسية، 

  .)3(النيجيري

  

                                                
 .91-90نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ، ص ص   (1)

  . 46أحمد صوار، ص   (2)
 .92نهلة عبدالعظيم إبراهيم، ص   (3)
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                       للـوزراء فـي عهـد الحـاكم البريطـاني السـير       بعد تعيينـه رئيسـاً   

)James Robrtson( )6( ل حكومة وطنية تتكون من، شكّ)جيمس روبرتسون( 

تم اختيارهم من األحزاب السياسية المتكونة  اآلخرينستة وزراء، وبعض الوزراء 

   . )1(نياً بارزاً وموحداً لبالدهلقد كان زعيماً وطو ،لفترةفي تلك ا

وأن الفواصـل   ،أمة واحدة اأن نيجيري( :فقد كانت له عبارات مشهورة منها

   .)2()بها قد انتهت وذهبت إلى غير رجعةالتي كانت تفصل شرقها عن غر

    :)Samuel  ladok  akntiola(صمويل الدوك أكنتوال  .3

ـ أج(مدينـة   فـي  م1910ولد في عـام            ، )Ajbo mochwo( )شـو و موب

   يعـام  بـين ) babtaste(سـت  تبتلقى تعليمه فـي كليـة با  و جيريايفي غرب ن

مهنـة  وبعد ذلك تـرك   ،بالمدرسة النيجيرية مدرساً ثم عمل، م1943 و م1939

، ثـم  )إيروهين يوربا(انظم إلى أسرة تحرير جريدة أسبوعية تسمى  مالتدريس، ث

 نجلتـرا ا، ثم ذهـب إلـى   م1946عام  في) الديلي سرفس(التحق بأسرة تحرير 

، فقـد كـان   م1954للعمل في الحكومة عام  أصبح وزيراً هتعودوبعد  ،للدراسة

 بتشجيع الشـباب  وقامعلى طلب الحرية واالستقالل،  مناهضاً لالستعمار، ويحثّ

   .)3(نيجيريا على ذلك في

                                                
 .244 رأفت غنيمي الشيخ، ص  (1)

  .24محمد إسماعيل، ص   (2)
 . 50أحمد صوار، ص   (3)
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ولكن رغم كل هؤالء الشبان المتعلمين الذين ناضـلوا مـن أجـل تحقيـق     

الستقالل للبالد إال أن شخصية الدكتور ناميدي آزيكوي كانت ذات تـأثير قـوي   ا

شـرنا إليـه   والـذي أ  ي، والمطالبة بالحرية واالستقاللوكبير في المجال السياس

  . بالتفصيل في الفصل الثاني

  : األحزاب السياسية: ثانياً

الحـرب   تأثرت األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في نيجيريا بعد

، م1951-م1945العالمية الثانية، حيث بدأ الوعي السياسي يشتد فـي السـنوات   

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ نيجيريا أال وهي تكوين األحزاب السياسية، ومـا  

   .)1(اتيجيات جديدة مناهضة لالستعمارتبنته من استر

، شديداً كان استياء أبناء نيجيريا من مشاركتهم في الحرب وغضب أهاليهم 

بحركـات   ولكـن اتصـاالتهم  فقد شهدوا عمليات عسكرية غير مألوفة لـديهم،  

 ،سـتراتيجية واإلطالعاتهم السياسـية  اعت آفاقهم ووساالستقالل في تلك المناطق 

التي لم يترددوا ووتمرسوا على التكتيكات السياسية المتبعة آنذاك ضد االستعمار، 

كانت لديهم آمال كبيرة جدا في تحرير  حيث، ثر عودتهم إلى أوطانهمإفي تطبيقها 

اهدين في سبيل تحريـر  فقد انظموا إلى صفوف المج ؛بالدهم من وطأة االستعمار

                                                
 . 207ص إبراهيم،محمد عبدالفتاح   (1)
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السياسـية والحركـات السياسـية،     قادة لألحزاب ن بعضهم أصبحإالوطن، حتى 

   .)1(للوطن تهم، ووالأعدائهملمشاعرهم لدى  يززتعكانت الحرب بمثابة و

تكـوين الجمعيـات السياسـية    فكرة شباب الهر بين بدأت تظ في هذه األثناء

 وتأخذ فرصتها لالشتراك في الحكم الذاتي والمطالبة باالستقالل، فنـتج  ،الصغيرة

بدأت األفكار التحرريـة العالميـة المناديـة    وعن ذلك نوع من النهضة السياسية 

قـد  والعشرينات، في  )الغربية مؤتمر الوطني ألفريقياال(بها  نادىبالحرية، والتي 

   .)2(ألفكار تدب فيها الحياة من جديدأخذت هذه ا

عندما نشأت األحزاب السياسية في نيجيريا ارتبطت بتطور الحركة الوطنية، 

 تاداألمر إلى تحسين أوضاع البالد، لكن ازد حيث كانت األحزاب تسعى في أول

 إدخالإلى ستعمارية رت القوة االجبفقد أ ،دعم األهلي لهاقوة نتيجة لهذه األحزاب 

   .)3(ساتير داخل المستعمرات األفريقيةد اءجديدة تمثلت في أنش اتإصالح

ت بمؤثرا مرتبط ةارة األفريقية عامن نشأة األحزاب السياسية في القفإ عموماً

هذه األحزاب هـي نتـاج تنظيمـي للتغيـرات     والوجود االستعماري في بالدها، 

ـ خماالستعمار، فتاالجتماعية واالقتصادية في فترة             ت كـل هـذه التغييـرات    ظ

                                                
 .186أدو بواهن، ص . وأ. كانال –جان سورية   (1)

  .  107 – 106اوال والي الياس، ص ص   (2)
(3)  Michael Crowder,  London Op Cit, pp.241.242. 
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من مظالم معينة، ثم تقودهـا نحـو    ظهور قوى اجتماعية ونخب جديدة لتحد عن

   .)1(فريقية محل الحكومات االستعماريةحكومات أ إحالل

عندما بدأت بريطانيا بتحسين الظروف في مستعمراتها أعادت تنظيم المجلس 

) 28( وعددهم غير رسميين أغلبهمعضواً  نة وأربعيأربع) 44(شريعي ليصبح الت

كان مـن بـين   و اً،رسمي اًعضو ستة عشر) 16(في المقابل و ،ثمانية وعشرون

والبـاقي تـم    فقـط،  ينيأعضاء رسـم أربعة ، عضواً نثمانية وعشري) 28(الـ

   .)2(م1947ل غير مباشر، وكان ذلك عام بشك مأو انتخابه مترشيحه

ب السياسية الكبيرة التي نشأت بعد الحرب العالمية ستعرض األحزانقبل أن 

ـ  دور االتحادات والنقابات الصـغي  حيوضالبد من أن تالثانية  أو ت ئرة التـي أنش

  : بعد الحرب العالمية األولى ومنهاأسست ت

 :حزب الديمقراطي النيجيريال  .أ 

 فـي الجـوس سـنة   ) Herbert Macauliy( ليومكا هريرتالذي أسسه  

أن يقدم الحزب أعضاءه فـي انتخابـات    :منها مطالبالب بعدة كان يطو، م1923

الدعوة  وكذلك والدعوة إلنشاء جهاز للحكم المحلي في الجوس، ،المجلس التشريعي

                                                
، الكويت، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون،   السياسية في العالم الثالثاألحزاب أسامة الغزالي حرب،  (1)

  .115، 114، ص ص 1987
(2)  Michael Crowder, London Op Cit, p 242.  
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إلى المجلس الوطني  م1944ل سنة الذي تحو نفسه الحزب التجارة، وهولى حرية إ

   .)1(فشل الحزب الديمقراطي النيجيريوالكاميرون بعد لنيجيريا 

 :حركة شباب نيجيريا  .ب 

ل علـى توحيـد   متع كانتوولوو وآزيكوي، وامة أبزع م1930تأسست سنة 

حتـى  . ون لها برنامج معين أو هدف سياسيشباب نيجيريا تحت لوائها دون أن يك

مباشر، وتوحيد الغير إلغاء نظام الحكم الذي أعلنت فيه أهدافها، ومنها  م1938عام 

فـي   النيجيريين المطالبة بإشراكوى ال تفرق وحدته، ونبذ القبلية حتشباب نيجيريا 

ها حـوالي عشـرة آالف شـخص، وفـازت     ؤقد بلغ أعضاوإدارة شؤون البالد، 

كـاولي  اربرت مهم على الحزب الديمقراطي، الذي أسسه 1938باالنتخابات سنة 

ة دكتور أزيكوي لهجوم من قبل بعض قاتعرض الد م1940وفي سنة ، 1923سنة 

   .)2(هي بداية النهاية لهذه الحركة كانتو ،ال منهاة فاستقكالحر

ظهرت جماعات أخرى مثل اتحاد اآليبوفي الجوس، وحركـة جامعـة   قد و

هذه الجماعات تعمـل وتحـاول القيـام    كانت وقفين، بورما، وجمعية الشباب المث

   .)3(جميع هذه النشاطات السياسية فأوقفت حتى قامت الحرب العالمية الثانية بدورها

أو التغييرات التي حدثت في المستعمرات البريطانية  اإلصالحاتانت هذه ك

والقوية، التي  ىرفي ظهور األحزاب السياسية الكب بعد الحرب العالمية الثانية سبباً
                                                

  .81سامي منصور، ص  (1)
 .83 -81سامي منصور، ص ص   (2)

 . 1026ص ،موسوعة التاريخ والسياسية في أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (3)
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 ،ساعدت على تغيير األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخـل نيجيريـا  

   :منها أحزابحيث شهدت الساحة السياسية ظهور عدة 

  : )NCNC( مجلس الوطني لنيجيريا والكاميرونال .1

ـ علـى يـد السـيد هر    م1944سـنة   هذا المجلس تأسس                رت ماكـاولي ب

)Herbert Macauliy( ،حزب الديمقراطي النيجيري الذي أنشـأه  لهو امتداد لو

 كيوييأزالدكتور ناميدي ى ثم فشل، وبعد موت ماكاولي تولّ م1923كاولي سنه ام

 ظهروقت بأفكار تقدمية راديكالية، رئاسة الحزب، فكان ناميدي يؤمن في ذلك الو

) زيـك (للحزب باسم  ثورياً جناحاً منهم ألفّ حيثأثر قيادته في مجموعة الشباب 

بـين  ) المجلـس (الحزب  ت مبادئ وأفكارانتشرواسم الشهرة للدكتور آزيكوي، 

يجـابي ضـد االسـتعمار، ويـؤمن     الشباب المتعلمين، فقد كان ينادي بالعمل اإل

   .)1(يجيريا ويدعوهم إلى وحدة البالدباالندماج االجتماعي لشباب ن

عقد أول اجتماع للحزب وكانت أهدافـه تطبيـق مبـادئ     م1945في سنة 

الوسائل المناسبة لتدريب الشعب النيجيري للوصول بهم إلـى   تباعاوالديمقراطية، 

القتصادي، والعدالة االجتماعية، والتطور اة السياسيوضمان الحرية  ،الحكم الذاتي

كان الحزب يسعى إلى الحكم الذاتي داخل إطار الكومنولث البريطـاني، ومـع   و

عام كامـل علـى    بإضرابتفاعل الوطنيين مع أهداف الحزب لدرجة قام الشعب 

                                                
 -178، ص ص 1969، القاهرة، مكتبة االنجلو المصـرية،  سنوات الحسم في أفريقياعبدالملك عودة،   (1)

179.  
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رف في األراضي صلتاقوانين لزيادة سلطته، و إصدارتفكير حاكم نيجيريا مجرد 

ن الحريـات  الجماهير إصدار دستور جديـد يضـم   تالمناجم، فطالبالزراعية و

  .السياسية والديمقراطية

على جميع مطالـب   اً وافقم أصدرت الحكومة دستورا جديد1947في عام 

 ،ضد االسـتعمار  قومياً صار الدكتور ناميدي آزيكوي بطالًو .)1(الشعب النيجيري

   .)2(افة المدن النيجيريةفي ك وعاًونال شهرة كبيرة بعد أن فتح للحزب فر

الحركة الوطنية في نيجيريا من خالل شبابها النـاجح  ي يغذّكان هذا الحزب 

  .)3(البة بالحكم الذاتي واالستقاللالذي يدعم في تطور الحركة الوطنية والمط

 :)AG( حزب جماعة العمل .2

عضـو  ) Siralkige() الكيجاارسي(م على يد المحامي 1950سس عام تأ   

التنفيذي في نيجيريا، ثم أصبح السيد أوولوو رئيسا لهذا الحـزب، فكـان   المجلس 

أن و، في جميع أنحاء نيجيريا يهدف إلى أن يكون التعليم االبتدائي إجبارياً ومجاناً

  .)4(أيضاً رفع أجور العمالو ،أكبر داخل الكومنولث اًدورتلعب نيجيريا 

األكثرية في هـذا الحـزب    وباعتبار أن، متعصباً كان أوولوو رجالً لقد   

هذا الحزب  مقران كوالمسلمين بتعليم لغة اليوروبا،  طالب أوولوو فقدللمسلمين، 

                                                
  .159 -158، ص ص ثوار أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (1)

 .1026، صموسوعة التاريخ والسياسية في أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،   (2)

 . 138، ص 1954، القاهرة، دار المعارف، ا حلم االستعمار البريطانييأفريقيد البطريق، عبدالحم  (3)

 . 44أحمد صوار، ص   (4)
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كان هذا ويئة األعمال لكافة أفراد الشعب، ته إلى يهدف أيضاًو ،)إيبادان(هو مدينة 

للحكم الذاتي في نيجيريا  اًحدد موعدويرب االستعمار محاربة شديدة، الحزب يحا

   .)1(م1959أخفق في انتخابات  ن الحزبأ إالّ م،1956عام 

 م1956 لنيجيريا سنة الل المبكرققد نظرت األمم المتحدة في موضوع االست

االقتصـادي  تمتـع بـالرقي   تلـم   األقاليم على أن ،ال أنها رفضت الفكرة بشدةإ

الكاميرون  انفصال حولفكرة المطروحة الواالجتماعي والثقافي، وأيضاً رفضت 

من اتحاد نيجيريا مشددة على نفس السـبب   نيجيريا كونه يمثل جزءاً بي عنونجلا

فـي  ) 312(مقعدا من أصـل   )73(على حزب جماعة العمل تحصل و ،)2(األول

بضـرورة  طالب و ،كان أوولوو يؤمن بأن نيجيريا متعددة القومياتو .)3(المجلس

تطورة، ويكون هذا لنظمها الم وفقاًاالعتراف بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها 

االعتراف في اتحاد فيدرالي لكل نيجيريا، لكي يتم تطوير نظم الحكـم التقليديـة   

  .)4(ها ومميزاتها الثقافية والقوميةوالمحافظة على مواريث

مع حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكـاميرون   كان حزب العمل متفقاً   

نيجيريـا مسـتقلة، إال أن   م هي السنة التي تكون فيها 1956على أن تكون سنه 

المناداة للحكم الذاتي إال  ولم تتملهذه الفكرة بشدة،  المؤتمر الشمالي كان معارضاً
                                                

 .86محمود شاكر، ص   (1)

)               1(، الدورة الحادية عشر الوثيقـة رقـم   1956 – 1955قرار األمم المتحدة في التقرير السنوي العام   (2)
 ). 1(، انظر الوثيقة رقم 91، ص 1956رك، ، نيويو)3137/ ج ع (

 .208محمد عبدالفتاح، ص   (3)

 .108عبدالملك عودة، ص   (4)
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الحاسمة لنيجيريا وهي عام  حيث اتفقت كل األحزاب على السنة ،1959 ةفي سن

    .)1(هي سنة االستقالل والحكم الذاتيو. م1960

 : )NPC( حزب الشعب الشمالي .3

ألحزاب السياسية في نيجيريا حيـث  عد أكبر ا، وهو ي)2(م1951تأسس سنه 

ـ  ،ه على أبناء الهوسا والفـوالني عتمد في تكوينا              اإلقلـيم أغلبيـة سـكان    موه

            الرؤساء التقليـديين لتوطيـد سـلطته   الشمالي، وكان يهدف إلى أخذ السلطة من 

وتوحيد  ،اقي الشعوب األخرىوكان يهدف إلى مد يد العون لب )حزبالأي سلطة (

الرؤسـاء واألمـراء    أن قـام الصداقة بينهم، ومن تواضع وبساطة هذا المؤتمر 

   .)3(ن، بإرسال برقيات تهنئة وتأييدوالمحلي

معظـم   كان،ود الجهل والكسل واالستغالل كان يهدف أيضا إلى الحرب ض

ول إلـى  ؤحزب تكانت قيادة هذا الوحكومية، من الموظفين في اإلدارة ال هأعضائ

  .)4(لرئيسل اًنائب) تفاواباليوا أبوبكر(والحاج ) أحمد وبللو(السيد 

قالل نيجيريا فـي ظـل الكومنولـث،    إلى است حزب الشعب الشمالي يهدف 

قد فاز ولألمراء والرؤساء،  الحكم المحلي، واإلبقاء على النظام التقليدي صالحوإ

عام االنتخابات الثانية في فاز كما . 1951انتخابات مجلس الجمعية عام في  أيضاً
                                                

 .194أدو بواهن، ص . كانال وأ. جان سورية  (1)

م، المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف   .روفائيل جرجس،  د :انيكار، الثورة في أفريقية، تو بدهما. ك  (2)
  .66، ص 1964شر،والترجمة والطباعة والن

 .94 -93سامي منصور، ص ص   (3)

 .108عبدالملك عودة، ص  (4)
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مائـة وواحـد    )131(من أصل  عدامائة وستة مق )106(فاز بأغلبية ، و1956

أكبر األحزاب السياسية في نيجيريا نصيباً  1959عام  في وأصبح ،ن مقعداًيوثالث

   .)1(مقعداً )89(النواب، إذا حصل على في مجلس 

 : حزب المنطقة الوسطى المتحدة .4

 امحداهإمن مجموعتين تأسست  لفيتأكان و، م1955الحزب سنة ظهر هذا  

في منظمـة واحـدة    واندمجا معاً) عصبة المنطقة الوسطى(سمها او م1950سنه 

بقى مؤتمر الشعب الشمال و مع إحداهما تحداتولفترة وجيزة وبعد ذلك انفصال، 

صـل  منف إقلـيم نشـاء  كان يطالب بإومنفردا في مؤتمر المنطقة الوسطى خر اآل

  .)2(للمنطقة الوسطى

 : حزب شباب نيجيريا .5

 ،بمدينة عبدان بتأييد من الحاكم العـام  م1960مايو سنة في الحزب تأسس  

والمنظمات الرياضية والجمعيات الثقافية،  األحزاببعض  له االنضمامإلى ت يعود

ريـا  لخلـق نيجي  دعوييطالب بالوحدة األفريقية وسياسة الحياد، والحزب وأصبح 

    .)3(من نظام فيدرالي ة بدالًمتحد

                                                
 .90سامي منصور، ص   (1)

  .96، ص المرجع نفسه  (2)

 .96، ص المرجع نفسه  (3)
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ب انتصارا سكيأن  السياسية النيجيرية األحزابهذه قد حاول كل حزب من 

ى إلى الموافقة على مـنح الحكـم   المطالبة باالستقالل، مما أدومن أجل التنافس 

  .الذاتي لنيجيريا، وأن يكون لكل منطقة حكومتها الذاتية

مجلس التشريعي االتحـادي، وأن  ، أجريت أول انتخابات للم1957في سنة 

  .)1(م في ظل حكومة الكومنولث1960عام يعترف باستقاللها في 

ألمـم المتحـدة ضـرورة اتحـاد     قررت الجمعية العامة ل م1957في عام 

ـ  متفاوتةرت إليها على أنها نظحيث ألحزاب في نيجيريا، ا ت في الرأي، وقد ألغ

لعدم تنظيمها، والنظر فـي دسـتور   فكرة منحها االستقالل والحكم الذاتي، نظراً 

والذي يدعم فكرة االستقالل والحكم الذاتي ورفضها أيضاً لفكـرة   األخيرنيجيريا 

وأنه جزء ال يتجزأ من الحكومة  ،نيجيريا قالل الجزء الجنوبي للكاميرون عناست

  .)2(البريطانية فهو تحت الوصاية البريطانية الكاملة

  :ة العماليةكردور الح: ثالثاً

، وأثناء الحرب العالمية التي كانت هي النواة م1945و  م1939 يفي عام 

نتيجة  اإلضراباتهناك بعض  تللقومية في نيجيريا، كان لبروز أو ظهور األولى

ة دون زيـاد  السلع إلى أربعة أضعافها أسعار تضاعف أدت إلىالمعيشة، لتكاليف 

                                                
، القاهرة، مكتـب الجامعـات للنشـر ،    في العصر الحديث األفريقياالستعمار األوروبي زاهر رياض،   (1)

 .201 -200، ص ص 1960

، )3594/ ج ع ( 1، الجمعية العامة الدورة الثانية عشـر وثيقـة رقـم    1957قرار األمم المتحدة لعام   (2)
 ) .  2(، انظر الوثيقة رقم 290، 280، ص ص 1957نيويورك، 
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رة إنشاء اتحاد ص على ضروين م1940كان القانون البريطاني لعام وفي األجور، 

جـاء عـام   وعندما ال، يقوم بها العم اإلضراباتقد كانت هذه وتجاري لنيجيريا، 

ـ  اًاتحاد سبعة عشر )17( أصبح في نيجيريا حوالي م1945 يتكـون مـن    اًنقابي

 ن يوماًيسبعة وثالث )37(ضراب لمدة قاموا بإ  حيث عامل ألفن يثالث )30000(

   .)1(بزيادة األجور وا فيهالبريد طالب ة، ومكاتبشمل خطوط السكة الحديدي

ـ عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تضـاعفت أعـداد الطب    ةق

قد كان االستعمار قبل الحرب يحد من نشـاط  و ،العمالية بسرعة، وازداد تنظيمها

ـ ال األفارالعم نقابات العمال في مستعمراته، ولكن بعد الحرب بدأ يعترف بحقّ ة ق

  .)2(في تنظيم نقاباتهم العمالية

 ضروري لحركات النضال في أفريقيا علـى كانت الحركة العمالية أهم داعم 

العامة  اإلضرابات أخذتهذه القوة الجديدة التي  تالمستوى العام، ففي نيجيريا نشأ

3(الحكم الذاتيبفي المطالبة لتحرر ووحدتها ي من حركة اتقو(.    

فع رفضوا فيه دال في نيجيريا دعا إليه العم رابإضحدث  م1949في عام 

النـار   إطـالق الحكومة البريطانية هو  كان ردوالضرائب، ومنهم عمال المناجم 

                                                
(1)   Toyin Falola. and, Matthew, m. Heaton, OP, Cit,P144. 
(2)  Walter Schwarz, Op, Cit, PP.98-99. 
(3)   Toyin Falola, Op, Cit, PP144-145 . 
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من أعمال  مما أثار غضب العمال وزاد اً،شخص نواحد وعشري) 21(عليهم وقتل 

   .)1(ورت هاركورتب االبار واونيتشا،الشغب في أبا وك

كانت الحركة العماليـة   حيثطليعة المعركة،  في رياال في نيجيكان العملقد 

كـان  و ،التحرر الوطنية ضـد االسـتعمار   بحركة وثيقاً والنقابية مرتبطة ارتباطاً

ة في صفوف يص من االستعمار، فقد بدأت تحتل مكانة طليعهو التخلّ اًهدف واحدال

   .)2( يقياالصناعي، والتعدين في أفر المناضلين وزادت قوتها عندما بدأ التطور

فقد  من نشاط وحركة العمال، جيريا يحديفقد كان االستعمار البريطاني في ن

حرص على ربط االتحادات العم  اليـة  الية في الدول التابعة لـه باالتحـادات العم

3(قق له الكثير من السيطرة عليهاة، حتى يتحالغربي(.  

ـ ولكن كان العم ون طـريقهم  قّال رغم أنف أصحاب األعمال الحكومية، يش

واضـطراباتهم   في تكوين نقاباتهم، وسط إجراءات القمع والبطش، والمضي قدماً

مة في وجـه  واتهم مع الرجل األبيض، ولكن لم تقف الحكواسوم أجورهملتحسين 

   .)4(هذا التيار المتصاعد

ال والنقابـات النيجيريـة وبـين    فقد كان هناك تحالف وثيق بين حركة العم

حزب القومي أو المجلس القومي لمواطني نيجيريا، الالتي يقودها الحركة الوطنية 

                                                
(1)   Michael Crowder, London, Op, Cit, pp 248-249. 

 .18، ص )العمال طليعة المعركة(حسين عبدالرازق  (2)

  .263حمدي الطاهري، ص   (3)
 .265حمدي الطاهري، ص   (4)
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مع أن الحركة النقابية في نيجيريا ظلت تعاني من التجزؤ واالنقسام إال أنها كانت و

  .)1(حركة الوطنية وهي محركها األولتدعم ال

الية يدفعها شعور وطني صادق نشأ نتيجة للموقـف السياسـي   فالحركة العم

ظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية في نيجيريا، فكانـت كـل   الذي أملته ال

تدعم في جهود المؤتمرات الوطنية من أجل االستقالل والحكـم   اليةالحركات العم

  .)2( تصاراتها في جميع أنحاء القارةالذاتي وبالفعل بدأت تحقق ان

ـ  اًفي أفريقيا الغربية اجتماععقد زعماء النقابات في هذا اإلطار  ي مدينـة  ف

االتحاد (ذلك عن تأسيس  خض، تمم1957سنه  )بنين( عاصمة داهومي )تونوكو(

داخـل المسـتعمرات    ملموسـاً  فكان ذلـك تطـوراً  ) ال أفريقيا السوداءالعام لعم

 ،مسـتعمرات على تطور الوعي السياسي والثوري داخل هذه ال البريطانية، ودليالً

  .)3(في أفريقيا يالوجود االستعمارد وكان قد أخذ عدة قرارات أهمها النضال ض

قد أثبتت الظروف للعمالحكومة  ال أن االضطرابات هي الورقة الرابحة ضد

هي السبيل الوحيد لفرض إرادتهم على أصحاب األعمال األوروبيين، والبريطانية، 

  .)4( العمالية النقاباتألولى لتشكيل هي النواة افكانت االضطرابات 

                                                
  .206أدو بواهن، ، ص . كانال وأ. جان سورية  (1)
الدار القومية للطباعـة والنشـر،   القاهرة، عبدالخالق عامر،  :ت األسد، صحوةوأفريقيا جاك ووديس،   (2)

 .47 -46، ص ص 1959

 .187، ص 1960الشركة العربية للطباعة والنشر،  القاهرة،،ثورة أفريقياصبري أبو المجد،    (3)

 ،1966، أبريـل،  4د ، العـد مجلة السياسة الدولية، "الحركة النقابية والتحرر األفريقي"أحمد أبو زيد،  (4)
 .82ص
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أثر مباشر في الوقـوف فـي وجـه     ،كتب لها النجاحإن كان لهذه النقابات 

زاد عدد النقابات حتى أصبح في نيجيريا فـي نهايـة    ؛ ممااالستعمار بعد الحرب

 الية تضـم نقابة عم نى وتسعيحدإ) 91(الحرب العالمية الثانية وما بعدها حوالي 

تشـرت بـين   ال، حيث انتظموا داخل هذه االتحادات والتي انمن العم اًكبير اًعدد

عمدفـع  ال الحقول الزراعية، فكان لها أثر واضح في ال المصانع والمناجم وعم

   .)1(الحركة الوطنية إلى األمام

من أنـواع   اًالية والنقابية كانت نوعكل هذه الحركات العم نإنستطيع القول 

ي لالستعمار البريطاني في أفريقيا على وجه العموم ونيجيريا على وجـه  التصد

فكانت لها  شئة بعد الحرب العالمية الثانية،ألن نيجيريا كانت القوة النا ؛لخصوصا

  .)2(قلة بعيدة عن االستعماررغبات وأمال في التحرر وبناء دولة مست

ـ   إوخالصة القول  ال ن ظهور األحزاب السياسية ونقابـات واتحـادات العم

 لتي بـدأت تنمـو  ت على بلورة فكرة الحصول على االستقالل، ادالنيجيرية ساع

  .لتبدأ نيجيريا مرحلة جديدة من مراحل تطورها السياسي وتنشط في تلك الفترة
  

  

  

  

                                                
 .78أحمد أبو زيد، ص   (1)

، مـارس  53 – 52العدد  القاهرة،،مجلة نهضة أفريقية ،"المنظمات السياسية األفريقية"، عبدالملك عودة  (2)
 .27، ص 1968
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  :هافية ودور المؤتمرات األفريقية محاوالت تنظيم الجبهة الوطني: رابعاً

تالحقت األحداث األفريقية والدولية التي ساعدت على تهيئة المناخ العالمي   

مطالبها الوطنية والقوميـة، وأمـام اجتمـاع قـادة     أمام نيجيريا، من أجل تحقيق 

حركات التحرر األفريقية في مؤتمرات أفريقية وعالمية، سبق وأشرنا إليها، وهي 

تهدف إلى توحيد جهود األفارقة والتصدى أساليبه، وتعمل في ي لالستعمار، وتتحد

 يلةطو لكي تعوض ما فاتها من سنين ؛نفس الوقت للنهوض بالمجتمعات األفريقية

  . كانت ترزخ تحت االستعمار عندما

 تمهيـداً طبيعيـاً   م1945كانت المؤتمرات األفريقية المنعقـدة قبـل عـام    

األفريقـي  ألفكار األفارقة ومتابعة للحلـم   اًوتجسيد الل، والوحدة األفريقيةلالستق

سلسلة متتالية من المؤتمرات للبحـث فـي   بمتازت فترة الخمسينات االتحرري، ف

األفريقية، وكانت هي أيضا خطوة على طريق المستقبل لتحقيق مطالبهم  المشاكل

 كان لقيام األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أمالًوالمهم نحو االستقالل، وأح

فـي مصـر    م1952، فقد كانت أحداث ثورة بالحرية والمساواةلمناداة للألفارقة 

ندتها لحركـات  أعلنت مسـا قد ر أعطت دفعة جديدة نحو االستقالل، كما أن مص

  .)1(التحرر األفريقية

                                                
، 1982دار الثقافـة للطباعـة والنشـر،     القـاهرة،  ،أفريقيا في التاريخ المعاصرت غنيمي الشيخ، رأف  (1)
 .273ص
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مـؤتمرات  عـدة   نظيم الجبهة الوطنية عقـد في ت المبذولة الجهودمن أبرز 

  : من أبرزهاأفريقية كبرى 

  :م1945مؤتمر مانشستر  .1

دعـا   وفي مدينة مانشستر البريطانية، م1945عقد المؤتمر في أكتوبر عام 

مناضـل وسياسـي    هو )كوامي نكروما( انكو ،لمؤتمر شباب أفريقيا للحضورا

قيـام  طالب وبشـدة   حيث أبرز الحاضرين  من أفريقي، ورئيس جمهورية غانا

ؤتمر بتنظـيم الجبهـات   طالب الم كماية مستقلة تحكم نفسها بنفسها،حكومة أفريق

لتحـافظ علـى    طار أحزاب سياسية ومؤسسات وجمعيات حرفيـة إالوطنية في 

لبة بـالحكم  المطا مطالبة بالتحرير واالستقالل، وأيضاًللوذلك المصالح األفريقية، 

وقد  .)1(أولى وتمهيدية لالستقالل التامأقطار أفريقيا كخطوة  لالذاتي واالستقالل لك

الـدكتور   أناب عنالذي ) س ويليامزناجم(و) ديفز(نيجيريا في هذا المؤتمر ل مثّ

ة فـي  مساهمة كبيـر  ناميدي آزيكيوي الذي تغيب عن هذا المؤتمر والذي ساهم

   .)2(و الحركة الوطنيةمتطور ون

 :  م1955مؤتمر باندونج  .2

 حيثاألندونيسـية،  )هجاو(في جزيرة  )باندونج(عقد هذا المؤتمر في مدينة 

مليون نسمة مـن  ألف وخمسمائة  )1500(عن حكومات تمثل نحو  اجتمع مندوبو

                                                
 .269 -268، ص ص أفريقيا في التاريخ المعاصرت الشيخ، رأف  (1)

 .37ص جوم، كولين لي  (2)
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 وقـد اتخـذ  لعـالم،  ا المؤتمر نحو نصف سكان اأي كان يمثل هذآسيا وأفريقيا، 

عدة قرارات منها التعاون السياسي واالقتصادي بين دول آسيا وأفريقيـا،   المؤتمر

سميت هذه والتعايش السلمي والحياد اإليجابي،  ئمباد وقد أسفر عن المؤتمر أيضاً

  .)1()دول عدم االنحياز(الدول باسم 

 –غانا  – أثيوبيا –مصر  ،كان حضور القارة األفريقية يتمثل في ست دولو

تحث على مثل هذه المؤتمرات أخذت الدول األفريقية و  السودان –ليبيا  –ليبيريا 

   .)2(تطالب بالحكم الذاتي واالستقاللالتي 

  :م1958كرا أمؤتمر  .3

كرا عاصمة غانا، أعقد في  وقد، لدول األفريقية المستقلةلاألول المؤتمر  هو

الفترة الحاسمة من تـاريخ  قيادة  هوكان هدف،كروما نم، برئاسة كوامي 1958عام 

، وكانت هنـاك  مستعمريها بعد منالتي لم تحصل على استقاللها الدول األفريقية 

احترام ميثاق األمم المتحدة، والتمسـك   منهافي هذا المؤتمر،  اتخذتعدة قرارات 

ومطالبـة الـدول   . م1955عام  يخندواب في بالمؤتمر السابقالتي أقرت بالمبادئ 

ها الحـق فـي تقريـر    ئوإعطا ،اباالعتراف السياسي لشعوب أفريقي اريةاالستعم

    .)3(مصيرها

                                                
، 1994القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، 1952يوليو  23الدور األفريقي لثورة شوقي الجمل،   (1)
 . 32ص 

 . 62، ص سعد ناجي جواد  (2)

 .277 -276ص ص ، عاصرتاريخ المال، أفريقيا في ت الشيخراف  (3)
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قد التزم المؤتمر باالشتراك في تحرير الدول األفريقية التي مازالت تحـت  

رجع أهمية المؤتمر في كونه يضم أحزابا سياسية واتحادات تطرة االستعمار، وسي

االستعمار  على ةالسياسي عات الحربقد أعلنت هذه التجمووهيئات ثقافية، عمالية، 

الوقت أخذ الكفـاح  ، ومنذ ذلك الشعوب األفريقية همن قبل ةعبالسياسة المتب دوالتندي

  .تشجيعا من داخل القارة األفريقيةقى تأييدا ولضد االستعمار ي

 ،أبناء القـارة  التي يعاني منهاالتفرقة العنصرية  قضية المؤتمر ناقش ذلكك

 أيضـا  طالب المؤتمر أفريقية أو واليات أفريقية، و نشاء وحدةفكرة إ كما طُرحت

  .)1(الكومنولث البريطاني تة حرة تحإقامة دول أفريقيب

والخاصـة  ن المؤتمرات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية إيمكن القول 

 الكبير كان لها األثرم 1958إلى  – م1945بدأت من عام  التيو بالقارة األفريقية

فـي مكافحـة   كان لهـا الـدور األول   وطور الحركة الوطنية في نيجيريا، في ت

ونيجيريا بصـورة   ،االستعمار، وفي دعم حركات النضال األفريقي بصورة عامة

ت المناخ المناسب لتكـوين واليـات أفريقيـة    أهيهذه المؤتمرات  أنكما  ،خاصة

   . مطالبة بالحكم الذاتي واالستقالللل

ــ خالصــة  ــام  ن األوإ ولالق ــن ع ــا م ــي نيجيري ــية ف                    ضــاع السياس

دور النخبة المتعلمة في دعم حركـة التحـرر،    ذلك في ابمم، 1960 – م1945

                                                
، 1975، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، أفريقيا في العالقات الدوليةمحمود متولي، رأفت الشيخ،    (1)

 .291 -290ص ص 
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 ها الدوروالمؤتمرات الدولية كان لوتكوين األحزاب السياسية، والنقابات العمالية، 

فارقـة أنفسـهم   األ نظممن خاللها باالستقالل والحكم الذاتي، و في المطالبة المهم

ـ والمطالبة بالحكم الذاتي، وسوف ن ،لحرب على االستعمارل ئواوتهي رض فـي  ع

في نيجيريـا،  من حركة التحرر المواقف الدولية والمنظمات الدولية  الفصل القادم

ن استقالل البالد ودخـول  تطورات السياسية، والمفاوضات والمداوالت، إلعالالو

، في منظمة األمم المتحـدة  عضويةالستقالل واالوهي  ؛مرحلة جديدةفي نيجيريا 

  . ها من المنظمات الدولية واإلقليميةوغير



  

  
  

  الفصل الرابع
  

ستقالل االمن قضية  المواقف الدولية
   )م1945-1960(

  

  موقف المنظمات الدولية من الحركة الوطنية : أوالً

 .امعة العربيةدور الج .1

 .موقف األمم المتحدة .2

  . إعالن االستقالل: ثانياً
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, ضية استقالل نيجيريـا سوف نعرض في هذا الفصل المواقف الدولية من ق

الجامعـة   ولية وإقليمية ومنهـا موقـف  دوت سياسية منظمات وهيئا ة فيوالمتمثل

وأيضاً دور منظمة األمم المتحدة وموقفها مـن  , العربية في دعم قضية االستقالل

ج على آخر التطورات السياسـية بمـا فيهـا    وأخيراً سوف نعر, أيضاَ االستقالل

   .يريانيج ستقاللأن إعالن االمؤتمرات والمداوالت السياسية بش

  : موقف المنظمات الدولية من الحركة الوطنية: أوالً

تعتبر الحرب العالمية الثانية النقطة الفاصلة في التحول السياسي نحو أفريقيا 

مـن الـدول المسـتعمرة    فبعد نهاية الحرب أخذت كل دولة , في العصر الحديث

لك الفترة إحدى وكانت بريطانيا في ت, مستعمراتها مراجعة حساباتها السياسية نحو

 فـي أخذت خطوة كبيرة وهامـة   1947وفي عام  ،هذه الدول المنهكة من الحرب

مـن   كل ، وتحصلتفي الهند إمبراطوراتهاال وهي تصفية تاريخها االستعماري أ

, ل الكومنولـث البريطـاني  وسيالن ويورما على استقاللها في ظ, الهند وباكستان

, ة للنظر في مواضـيع االسـتقالل  األفارقمن هنا أفسحت بريطانيا المجال أمام و

   .)1(عم دول أفريقيا نحو االستقالللى دحت أعين المنظمات الدولية إنو

  

                                                
فريد جورج، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، : ، ت1800منذ عام  رونالد اوليفر وأنتوني أتمور، أفريقيا  (1)

 .249 – 245، ص ص 2005
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 : دور الجامعة العربية .1

ـ  , دور الجامعة العربية في بداية الخمسـينات مس تليمكن أن ن ور بعـد تط

وبدأ , تحصلت بعض الدول العربية على استقاللهاالعالقات العربية األفريقية حين 

أثر التضامن السياسي في القضايا األفريقية وموقف الدول األفريقيـة مـن هـذا    

وكانت مصر , التضامن العربي نحو تدعيم حركات االستقالل أو الحركات الوطنية

, 1952وخاصة بعد ثورة يوليو , أول دولة عربية تدعم حركات التحرر األفريقية

ها احها من أجل حريتها عن طريق مـد فريقية في كفرة الشعوب األزمؤا ازدادتو

  .)1(ودبلوماسياً وإعالمياً, ادياًأي عسكرياً وم ،بالسالح والمال

, 1945مارس  22منذ أن نشأت الجامعة العربية أو جامعة الدول العربية في 

أهـدافها  و ،وكان أحد مواثيق الجامعة, وتصفيته االستعماروهي تطالب بمراجعة 

لممارسة حقها الطبيعي في حكم , تحصل على االستقالل ول التي لمهو مساعدة الد

مبـدأ   تفبا, يوليو في مصر 23وبدأ شعار الحرية يعلو بعد ثورة . نفسها بنفسها

  .)2(ق بطريقته فعلياستقالل يتحقاال

مؤتمر الذي عقد فـي  البدأت مصر نشاطها من أجل الدول األفريقية في لقد 

طالبت مصر في هـذا   وقد, حدثنا عنهتن أالذي سبق باندونج ب م1955بداية عام 

                                                
 .176 ، ص1952يوليو  23ر األفريقي لثورة الدوشوقي الجمل،   (1)

 . 177المرجع نفسه، ص  شوقي الجمل،   (2)
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أيضاً قرارها في تأييد كفاح  وأعلنت, ة العنصرية لدول أفريقياالمؤتمر عدم التفرق

  .)1(الشعوب نحو الوحدة واالستقاللهذه 

والمساعدات االقتصادية المتمثلة , قدمت مصر المساعدات العسكرية والمادية

وأيضاً عن طريـق إمـداد   , فريقيفي شكل منح قروض مالية لدعم االقتصاد األ

والمواصـالت  , الدول األفريقية بالخبرات المصرية في مجال التعليم والزراعـة 

وغيرها من المساعدات التـي تسـتحقها الـدول     ،والصناعة وإدارة المشروعات

 اسـتقبال وأيضاً كانت مصر تدعم الدول األفريقية دبلوماسياً عن طريق , األفريقية

األفارقة منح مالية وإعطاء الطلبة , ها في القاهرةية وروادفريقحركات التحرر األ

من بعض الدول األفريقية وووأيضاً عقدت مصر , للدراسة في الجمهورية العربية

  .)2(عات المصريةماألفارقة إلى الجاتفاقيات بشأن المبعوثين انيجيريا بينها 

قية فـي األمـم   عملت الدبلوماسية المصرية على جمع كلمة الدول األفريقد 

فقـد  , وغيرها من المنظمات العالمية والدولية لحركات التحرر األفريقية, المتحدة

فريقية نحو عمل الرئيس المصري جمال عبد الناصر على توحيد جهود القارة األ

  .)3(الحرية واالستقالل

  
                                                

 .274، ص 1976مكتبة االنجلو المصرية،  ة،،القاهر1ط مصر وأفريقيا،زاهر رياض،   (1)

،القـاهرة،  مجلة نهضـة أفريقيـا   راشد البراوي، الجمهورية العربية المتحدة وتنمية االقتصاد األفريقي،  (2)
 .16، ص 1963، السنة السادسة، يونيو 67العدد

 .14 ، ص1952يوليو  23ر األفريقي لثورة الدوشوقي الجمل،   (3)
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إقامة معهد يخص الدول األفريقية الرئيس المصري جمال عبد الناصر  قد قرر    

ي بالمعهـد األفريقـي للتنميـة    وسـم ،هذا المعهـد   إنشاء مبالفعل تالقاهرة وفي 

مكتب العمـل   وهو. االت المتخصصة لألمم المتحدةوشاركت فيه الوك, والتخطيط

كـل هـذه   و, واليونسكو, ة العالميةوهيئة الصح, وهيئة التغذية والزراعة, الدولي

  .)1(ت الفنية والمعونات الماليةالم يد العون في المجامات وعدت بأن تقدالمنظّ

, المصري دوراً كبيراً في دعم النشاط السياسي في نيجيريـا لعب اإلعالم قد 

إلى الـدول   إرسالها حيث قامت إذاعة القاهرة ببثّ, لتحريض على نيل االستقاللل

وبعد ذلك أرسلتها باللهجات األفريقية وكانت تذيع , األفريقية باللغة اإلنجليزية أوالً

كانت تتحدث باللغات األصلية وهي الهوسا و, يا عامة ونيجيريا خاصةغرب أفريقل

ـ و, القارة األفريقيةوالولوف وغيرها من اللغات في باقي دول , واليوربا ت قد كان

ا يسروديتنقل للثوار أخبار حركات التحرر األفريقية األخرى مثل أنجوال وكينيا و

ها القاهرة إلـى الـدول   هأول إذاعة توج كانت هذهو, وغيرها من الدول األفريقية

ع طـال الا علـى  ت القيادات السياسية في نيجيرياحيث ساعد, األفريقية بلغة أهلها

  .)2(الوطنية من خالل هذه اإلذاعة على أخبار القارة وحركاتها

  

                                                
، 76ة، العـدد  القـاهر  ،"مجلة نهضة أفريقيايط، الحكومات األفريقية شعار التنمية والتخط"رضا خليفة،  (1)

 .38، ص 1963السنة السادسة، يونيو 

 .36 – 35، ص ص 1980، بيروت، دار الوحدة، 1ط عبدالناصر والثورة األفريقية،محمد محمد فايق،  (2)
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وباعتبار أن نيجيريا أكبر دول غرب أفريقيا وأكثرها سـكاناً حيـث يمثـل    

ن معاملة خاصـة  لسكان فقد كان للمسلميمن إجمالي ا %47المسلمون فيها حوالي 

ة للدراسـة  فتح المجال أمام الطلب لرئيس المصري جمال عبد الناصر إذمن قبل ا

وأيضـاً كـان   , على نفقة الدولة المصـرية  منح لهم في األزهر الشريف وتعطى

سون علـى  لألزهر الشريف بعثات كثيرة للطلبة األفارقة على مستوى القارة يدر

  .)1(فقة الحكومة المصريةن

من للشـعوب  بمؤتمر التضا(ي قامت القاهرة بعقد مؤتمر سم 1957في عام 

, فريقيـة عدداً كبيراً مـن حركـات التحـرر األ    الذي ضم) األفريقية واألسيوية

قش قضايا التحررية في القـارتين  كان يناو, واألحزاب السياسية في كال القارتين

  .)2(نحو الوحدة النضالومتابعة , رالخبرات واألخبا وتبادل

كان هذا المؤتمر منبراً للتعبير عن حياة هؤالء األفارقة وغيرهم من الـدول  

في الحياة الكريمة  همهؤالء الماليين بحقّ دعي وكان, تتحصل على استقاللها التي لم

 وقد قرر هذا المؤتمر عدة قرارات منها التأييد العام, رهم بأنفسهموفي تقرير مصي

وتأييـد  , التفرقة العنصريةوعدم , والمباشر لحركات التحرر األفريقية واآلسيوية

                                                
 .221 ص ،1952يوليو  23ر األفريقي لثورة الدوشوقي الجمل،   (1)

 .محمد محمد فايق، ص   (2)
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وإعطـاء  , بصـورة نهائيـة   السـتعمار االعربي لنيل استقالله واستنكار  المغرب

  .)1(اة كريمة في ظل حكوماتهم الجديدةبحي لشعوب الحرية واالستقالل لتنعما

ويتضح ذلـك  ،ا التحرر األفريقي أبدت ليبيا تعاوناً إيجابياً في مساندة قضاي 

ومـؤتمر أكـر   , 1955في المؤتمرات التي شاركت فيها مثل مؤتمر باندوج عام 

إال أنها كانت  ،هذا دليالً على أن ليبيا كانت مهتمة بالشؤون األفريقيةيعد و, 1958

ن ليبيا كانت تعاني مـن قصـور   أل ؛مشاركة معنوية وليست مادية في تلك الفترة

ها صراع ومن ،ت مهتمة بشؤونها الداخليةفقد كان, م1951تقاللها عام بعد اس مالي

والذي كان , م على طرابلسحزب المؤتمر القومي القائالملك إدريس السنوسي مع 

2(ى سلطة السنوسييتحد(.  

كانت هي أيضاً  عربية مثل تونس والجزائر والمغربالدول ال كما أن بعض 

ها بمشاركتها الضعيفة في دعم حركات التحرر إال أن, تعاني من ويالت االستعمار

وبعد , األفريقية كانت دافعاً لباقي الدول األفريقية التي مازالت تحت نير االستعمار

أن تحصلت هذه الدول على استقاللها أخذت تؤيد الدول التي لـم تحصـل علـى    

  .)3(المتحدة بهذا الخصوصوخاصة مواقفها في األمم , استقاللها بعد

                                                
 .275ص    مصر وأفريقيا،زاهر رياض،    (1)

 .417جون هاتش، ص    (2)

 .421 -419المرجع نفسه، ص ص    (3)
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ن العالقات العربية األفريقية قد أبدت تعاوناً إيجابياً إزاء قول إيمكننا ال أخيراً 

سـلمين فـي   ألنها أكبر معقل للم؛ونيجيريا بصورة خاصة , القارة بصورة عامة

قد كان و, ياسية واالقتصادية واالجتماعيةفي المجاالت الس القارة األفريقية وخاصةً

األفريقية بصورة عامة هـي الجمهوريـة    الدول في دعم القارة هذهدور األهم لال

بـين الـدول والمنظمـات     األثر اإليجـابي  فقد كان لها, )مصر(عربية المتحدة ال

خاصة في أروقة األمم المتحدة التي من أهدافها مساعدة الشـعوب فـي   , العالمية

  . الحياة وتقرير المصير

 : موقف األمم المتحدة .2

بعـد   م1945يوليـو   26يسكو في صدر ميثاق األمم المتحدة في سان فرانس

األمم التي لم تنجح في المحافظة علـى  عصبة لتحل محل , الحرب العالمية الثانية

ت بعد الحرب العالمية األولى في مدينـة  فعصبة األمم المتحدة أنشئ, الدوليالسالم 

فقد نجحت في حـل بعـض المشـاكل    , وكان هدفها الحفاظ على السالم) فرساي(

ونـزاع   م1921سنة ) األند(النزاع السويدي الفنلندي حول جزر الدولية مثل حل 

فـرض   لكنها لم تنجح فـي , 1935سنة ) ليتيتشا(بين كولومبيا وبيرو حول إقليم 

  .)1(السالم واألمن العالميين

  

                                                
 . 7ن، ص .محمد السيد الدقاق، األمم المتحدة، اإلسكندرية، د  (1)
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األمم المتحدة هي عبارة عن سلطة منظمة لتوحيد جهود الحكومـات فـي   و

لكنهـا  , يصادفها الفشل أخرىوأحياناً , نجاحفأحياناً يصادفها ال, سبيل تأييد أهدافها

 تعمل على إيجاد تطور سـلمي نحـو  وأيضاً , ةستعصياألمور الم دائماً تقوم بحّل

  .)1(إقامة نظام عالمي أعدل وأوطد

عصبة األمم المتحـدة  لدة مهمة استكمال الهدف الرئيسي ألمم المتحقد أنيط با

أنيط إليها مهمة العمل على تصفية  وأيضاً, ينفي الحفاظ على األمن والسلم الدولي

 متعـة  تمالغيـر  والعمل على مساعدة الشـعوب  , قيااالستعمار األوروبي في أفري

 أهـدافها ون ميثاق األمم المتحـدة  ويتضم, بالحكم الذاتي للحصول على استقاللها

وضرورة , الحقوق كرامته والتساوي في مثل االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية

واحترام مبدأ , متبادلال حتراماالية بين الدول على أساس دوو ةميقات سلإقامة عال

و الجنسي أو الـديني أو  يز العرقي أيالتساوي لجميع الشعوب في حقوقها دون التم

  .)2(اللغوي

يتجه بواجب  كان شعور األمم المتحدة, م1960-1945ل الوقت ما بين اطو

مـن االسـتعمار وتحريرهـا     فريقيةاألقارة ال اقمة إعتال وهو توليها مهأ ،وطني

 وفعالً نجحت األمم المتحدة في مهمتهـا حتـى تـم   , بالكامل دون قيود أو شروط

كانت األمم المتحـدة تصـطدم كثيـراً بـالقوى     و, استقالل بعض الدول األفريقية
                                                

 . دور األمم المتحدة في حل النزاعات العالمية بالطريقة السلمية) 3(أنظر وثيقة رقم    (1)

 .147 – 146د الدقاق، ص ص محمد السعي   (2)
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 لكنها بذلت جهدها فـي , النيابة عنهاكانت تتولى بالوصاية االستعمارية ذاتها التي 

  .)1(ة تصفية االستعمارتسريع عملي

إجراءات حول الدول المستعمرة فـي   ير وثائق األمم المتحدة بأنها اتخذتتش

إلى اهتمـام   وتشير الوثائق أيضاًوالشعوب التي ليست لها حكومات ذاتية , أفريقيا

كانت تضـغط  انب الشعوب الضعيفة وجبووقوفها , األمم المتحدة بالقارة األفريقية

دية واالجتماعيـة  ة لتحسين ظروف مسـتعمراتها االقتصـا  على الدول المستعمر

لذلك اهتمت بريطانيا بالظروف الخاصة بمستعمراتها وبـدأت تتخـذ   و, والثقافية

  .)2(م مستعمراتها األفريقيةئم يالقرارات مالئمة لها في اختيار نظام حك

ة التي نادت بهـا األمـم   أخذت الحكومة البريطانية بتنفيذ السياسة الجديدقد 

بأن مستعمراتها بدأت تتحرك نحو الوحدة والنمـو   مؤمنةكانت بريطانيا و, المتحدة

ذ طلبات الشعوب أخذت بريطانيا تنفّهي تنوي بأن تحكم نفسها بنفسها وو, والتطور

أخذت بريطانيـا  و, وعمت موجات التحرر  جميع أنحاء القارةخاصة في نيجيريا 

راك العناصر الوطنية النيجيرية فـي حكـم   بتنفيذ سياستها الجديدة المتمثلة في اشت

                                                
، اليونسـكو،  8، مـج تاريخ أفريقيا العام، "1945أفريقيا واألمم المتحدة منذ عام "آدموند كوام كواسي،    (1)

 . 945، ص 1998

 . تطلب فيها األمم المتحدة من الدول االستعمارية بتحسين ظروف مستعمراتها) 4(أنظر وثيقة رقم    (2)
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أصـبح النيجيريـون   وقد , ة المركزية أو اإلدارة المحليةالدولة سواء في الحكوم

  .)1(نت حكراً على اإلنجليزيعملون في الوظائف الرئيسية العليا التي كا

وإعطـاء  , 1946قد حصلت نيجيريا علـى اإلصـالح الدسـتوري سـنة     ل

تسـير نحـو   وجعلها ،المجالس التنفيذية والتشريعية النيجيريين فرصاً أفضل في 

م يسير بخطى أوسع وخصوصاً بعد قـرارات  كان التقدو, طريق التقدم الدستوري

التي منحت , بة بالحكم الذاتيغير المتعصتحدة بشأن المستعمرات والبلدان األمم الم

  .)2(لمها نحو التحرر واالستقالتقدالدول األفريقية ثقة كبيرة بأنفسها و

تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية  أخذت بريطانيا أيضاً في

زارت بعثة من األمم المتحدة  1959وفي سنة , وخاصة في نيجيريا, لمستعمراتها

فقررت البعثة ضرورة اهتمام الحكومة بأوضاع , نيجيريا للنظر في أوضاع اإلقليم

وعلـى  , بالتعليم الثانوي والعالي الهتماموا, نالتعليم لتساهم في النمو الثقافي للسكا

  .)3(هداف األمم المتحدة بهذا الشأنذ مبادئ وأالحكومة البريطانية أن تنفّ

أن تلبـي  في السنوات األخيرة طلبت األمم المتحدة من الدول المسـتعمرة   

أخذت الحكومة البريطانيـة  ،وطلبات الشعوب في منحها االستقالل التام والنهائي 

أكبر مستعمرة  وخاصة نيجيريا التي تعد،ظر في هذا الموضوع في مستعمراتها الن

                                                
 . اإلصالحات السياسية البريطانية لمستعمراتها في غرب أفريقيا) 5(أنظر وثيقة رقم    (1)

 .211 -210ص ص ) 5(أنظر وثيقة رقم   (2)

 . التطورات السياسية والتعليمية في المستعمرات األفريقية) 6(أنظر وثيقة رقم    (3)
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وطلبت األمم المتحدة من األقاليم الموضوعة تحت , لدى بريطانيا في غرب أفريقيا

, نظام الوصاية مثل نيجيريا أن يتطلعوا بكل ثقة إلى قرب انتهاء الوصاية علـيهم 

السياسي الجديد الذي سيحتلونه سـيكون  وأن يكونوا على ثقة أيضاً من أن المركز 

مركزاً قد اختاروه هم بأنفسهم اختياراً حراً في ظل شروط محـددة مـن األمـم    

   .)1(1960فأعطت بريطانيا وعداً لنيجيريا بأن تصبح مستقلة في عام , المتحدة

نة األمم المتحدة علـى  فأصبحت أما, عام أفريقيا حقاً 1960كان عام  بالفعل

أصبحت األمم المتحـدة حليفـاً أقـوى    و, مسؤولية العامة اتجاه القارةال وعي بقدر

  .من أجل االستقالل هاكفاحألفريقيا في 

ى نخبـة األمـم   تحت مسم, قد دخلت األمم المتحدة شريكاً اقتصاديا ألفريقيا 

مهمـة   تكانو, إنعاش اقتصاد القارة المتدهور وهدفها, المتحدة االقتصادية ألفريقيا

  .)2(القارة اقتصادياً واجتماعياً اإلسراع في تنمية هذه اللجنة

   : االستقالل: ثانياً

حيث أخـذت الحكومـة   , و االستقاللتسير نح 1945نيجيريا منذ عام  بدأت

ى م تول1943ّفمنذ عام , حكم البالد عبءعاتقها  على المحلية في المستعمرة تحمل

, )برنارد يورديلـون ( للحاكم مكانة في حكم نيجيريا خلفاً) أرثر ريتشارد(الحاكم 

                                                
 . 6، بخصوص تقدم األقاليم المشمولة بالوصايا، ص ) 7(أنظر وثيقة رقم    (1)

 .965 -964آدموند كوام كواسي، ص ص    (2)
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كانت كل هـذه  و, حكم البالد) جون ماكبيرسون(ى م تول1948ّوبعد ذلك في عام 

وخاصة في , والمطالبة باالستقالل والوحدة ،تغييرات نتيجة للضغط على الحكومةال

قد كان أول تغيير و, ومطالبة الشعب بالدستور, ثانيةالفترة ما بعد الحرب العالمية ال

محل دستور عـام   الذي حّل, م1947عام ) ريتشارد(حصل في البالد هو دستور 

  .)1(م1922

ال وهي مساعدة النيجيـريين علـى  على أهداف رئيسة أ كان الدستور ينص 

كـذلك  ضمن قد و, ر الوطنية في حكم البالدوأيضاً مشاركة العناص, الوحدة تحقيق

أصـبح المجلـس    هـذا الدسـتور  وب, لهم الخاصةمناقشة مشاك المشاركة في حقّ

وقد كان , ن غير الموظفينغالبيتهم م, وأربعين عضواً أربعة) 44(التشريعي يضم 

, يالشمالي في التشريع المركـز  لدستور حيث قرر اشتراك اإلقليمفي ا هناك خطأ

نهـا  أل ؛قد كانت هذه النقطة فاصلة في الدستورو ,مما أدى بذلك إلى سخط الشعب

م نيجيريا إلى ثالثة أقاليم وهـي الشـمال   قد قسو, وم على أساس قبلي ومناطقيتق

ميرون قد تعرض الدستور لالنتقاد من قبل حزب نيجيريا والكاو, والغرب والشرق

ظهرت المظاهرات المطالبة بدستور جديد يحـاول أن  و ,)أزيكيويناميدي (بقيادة 

وهـي   ،في حكم الـبالد  عاًيمج نوالنيجري وأن يشترك, إقليم واحديضم البالد في 

  .)2(خطوة هامة نحو الوحدة الوطنية

                                                
(1)  Sir Alan Burns, op, cit. p 251. 

  .160 -159ص  ص ،1952يوليو  23ر األفريقي لثورة الدوشوقي الجمل،    (2)
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بـالحكم   متمتعةالغير  األقاليمالمتحدة بأن  باألممكما تشير الوثائق الخاصة 

د إلـى  منها نيجيريا كانت وال تزال تعاني من قصور سياسي لقيادة الـبال الذاتي و

في األمـم   األعضاءن دول مشاورات بيقد كانت هناك الحكم الذاتي واالستقالل، و

 متمتعةالغير  األقاليموضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في األالمتحدة على 

ياسية واالجتماعيـة  قد كانت نيجيريا تعاني من بعض المشاكل السوبالحكم الذاتي، 

عدم وجوب الحكم  في األمم المتحدةعضاء دول األ مندوبيقد قرر واالقتصادية، و

واالجتماعية والسياسـية   ةاالقتصادي األوضاعالتقارير بتحسين ة فادإبعد  إالالذاتي 

أرسلت بعض المعلومات عن تطور المؤسسـات السياسـية    بالفعلفي المنطقة، و

دول األعضـاء  لبت الاقد طبالحكم الذاتي، ومتمتعة الغير  األقاليمواالقتصادية في 

  .)1(هيل استقاللها وحريتهاالتعاون مع هذه األقاليم لتسب القائمة باإلدارة

شرقية والغربية في جنوب م بدأت األحزاب السياسية واألقاليم ال1951منذ عام    

نيجيريا بالضغط على الحكومة االستعمارية لتمديد الحكم الـذاتي فـي المجـالس    

بأنها غير جـاهزة   ي مبرراً ذلكاإلقليم الشمال عارضها هذه الفكرةولكن , اإلقليمية

  .)2(ميع األقاليم لها حكومة ذاتيةال يمنع بأن تكون ج هذا ولكن, اتيللحكم الذ

  

                                                
  . الخاصة بأعمال المنظمة في األقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي) 8(انظر الوثيقة رقم   (1)

(2)  Toyin falola and Matthew M.Heaton, op, cit p 153. 
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ـ ت بدستور جديد يقوم على م1947تبدال دستور اس تم م1951في عام  س يأس

أعضاء بحكـم   ةست )6(وكان يتكون من رئيس و, ابمجلس تشريعي مركزي للنو

 ضاء النيابيون ومن حيث األع, يابياًن عضواً نمائة وستة وثالثي )136(و, منصبهم

واحـد   )31(و, مجلس الشـمالي العضواً بواسطة ن ثمانية وستي )68(اختيار  يتم

 )34(و, ثالثة من المجلس الغربـي للرؤسـاء   )3(و, من المجلس الغربي نوثالثي

انتخاب األعضاء المشـرعين   وكان يتم, من مجلس الشعب الشرقين أربعة وثالثي

  .)1(التصويت فع الضرائبكل ذكر بالغ يدل يحقّ بحيث, بواسطة الكليات االنتخابية

ستة مـن األعضـاء الرسـميين     )6(ن مجلس الوزراء من الحاكم وقد تكو

ـ ومن بين الوزراء األربعة المعي, اثني عشر وزيراً يعينهم الحاكم نفسه )12(و ين ن

من كل منطقة يتم اختيارهم بواسطة المشرعين اإلقليميين لكي يكونوا أعضاء في 

غير مؤثر  م1951ن لم يستغرق األمر طويالً حتى بات دستور لك, النوابمجلس 

على  م1954-1953ال وهو االتفاق في عامي أاتخاذ قرار جديد  قد تمو, في البالد

  .)2(ر قانون أو دستور جديد للبالدإصدا

, م1954إلـى فبرايـر    1953الشأن في لندن من يوليو  عقد مؤتمر بهذاقد 

ل إلى اتفاقية بشـأن عـدة   التوص تم, بين ممثلي األقاليم الثالثةوبعد عدة مداوالت 

نسبة إلـى رجـل    وذلك ؛م1954ر ليتلتيون دمجها في دستو التي تمقضايا هامة 

                                                
(1)   Sir Alan Burns, op, cit. p p 251-252. 
(2)    Sir Alan Burns, op, cit. p252. 
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أن د هذا الدستور قد حدو ،والذي ترأس المؤتمر) لينليتون أوليفر(الدولة البريطاني 

الشمالي والشـرقي والغربـي   ن من ثالثة أقاليم هيتكون نيجيريا فيدرالية تتكو ,

1(دعمها بواسطة الحكومة المركزية وأصبحت الجوس منطقة فيدرالية تم(.  

 ويستند , هذا الدستور على إقامة مجلس وزراء يرأسه الحاكم العام كما نص

  .)2(ن عضواًمائة وأربعة وثماني )184(على مجلس تشريعي منتخب من 

االنتخابي في السياسـة بالمنطقـة   العنصر  مناقشة تم تم1954في دستور 

 نواحـد وعشـري  ) 21(البالغين التصويت للرجال والنساء  منح حقّ تموالشرقية 

  .الضرائب التصويت فقط للذكور البالغين دافعي أما في الغرب فمنح حقّ, عاماً

 حقأم دافعي الضـرائب  لالتصويت بشكل غير مباشر فقط  ا في الشمال فأن

نـتج  م 1954قد كانت أول انتخابات فيدرالية في عام و, ويتفهم المخولون بالتص

  .)3(كل فرد على حقه في االنتخاباتل فيها تحص, عنها انتخابات ديمقراطية

بأن  ولكن لم يسمح له, حكم ذاتي داخليقد كان لكل إقليم الخيار في تشكيل و

ي ستعماريجب أن تكون نيجيريا تحت الحكم االأي , تكون ذاتية الحكم بشكل كامل

 ،مجلـس التشـريعي  القد كانت الحكومة تتكون مـن  و, البريطاني بأقاليمها الثالثة

تسـعة وعشـرون    )29(منهم , ن عضواًوأربعيمائة وثمانية  )148(وتتكون من 

                                                
(1)  Toyin falola and Matthew M.Heaton, op, cit p153. 

  .1027ص ،2، جموسوعة التاريخ والسياسية في أفريقياشوقي الجمل، عبداهللا إبراهيم،    (2)
(3)     Walter Schwarz, op, cit. p107. 



 116

أربعـة   )24(و, أربعة وعشرون عضواً من الغـرب  )24(و, عضواً من الشمال

 )2(رون البريطانيـة و ستة أعضاء من الكامي )6(وعشرون عضواً من الشرق و

تعيين الوزراء الفيدراليين بواسـطة  حيث تمّ , اثنان من المنطقة الفيدرالية الجوس

من كـل  ثالثة وزراء  )3(تم تعيين  كما, قائد حزب األغلبية في كل تشريع إقليمي

وقد التحق الوزراء مع الحاكم العام الـذي ال يـزال   , وواحد من الكاميرون, إقليم

  .)1(لتنفيذي المركزيوثالثة وزراء آخرين لتشكيل المجلس ا, نياًمسؤوالً بريطا

التي كانت تشكل مشكلة , وعاصمة الدولة, مناقشة مستقبل الجوس تتمكما 

) الجـوس (تم اتخاذ قرار يجعل مدينة  م1954ففي أكتوبر عام , كبيرة من األقاليم

فـي  اإلقليمي الفيدرالي تشكيل مكتب الحاكم العام لالتحاد  وتم, المنطقة الفيدرالية

ى المفوض مسؤولية ولّويت, مناطقالمن  ى الحاكم مسؤولية ثالثحيث يتولّ, نيجيريا

  .)2(الكاميرون

ألنـه   ؛تحريك النشاط السياسي في نيجيريافي  م1954دستور سنة  قد أسهم

نين المشاركة في حكـم  وأتاح للمواط ،ضمن مزيداً من الحرية للزعماء الوطنيين

  .)3(قاللتحقق االستيحدد نهاية الصراع القومي مع بريطانيا حتى و ،بالدهم

                                                
(1)     Toyin falola, op, cit p 153. 
(2)   Sir Alan Burns, op, cit. p252. 
(3)  Michael   Crowder, op. cit, p258. 
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, تعددت المؤتمرات الدستورية في لندن لبحث قضية استقالل نيجيريابعد ذلك 

والمطالبـة  , هم الوطنيـة ت آراؤدجهود قادة األحزاب السياسية وتوحفت قد تكاتو

   .)1(االجتماعية للمواطنينالخدمات  باستقالل البالد وتحسين

كان اإلقلـيم  و ,قسامات في طريق الحكم الذاتيبعض المشاكل إلى ان أدت لقد

ي يهيمن على الشـمال  الشمالي يعقد مؤتمرات عديدة تخوفاً من اإلقليم الغربي الذ

هيمنـة  المـن   اعتقد اإلقليم الشمالي بأن الحكم البريطاني خير وسيلة للحـد  حيث

تـدفق األعضـاء والمـواطنين    وأيضـاً ضـد   , المستقبلية للجنوب على الشمال

قـد  فقد أثيرت المشاكل واالضطرابات و ,والسياسيين للجنوب على حساب الشمال

ن القوى السياسـية  إ إال, اقي األقاليم األخرىد اإلقليم الشمالي باالنفصال عن بهد

ألن شطري الدولة يحتاج إلى بعضه البعض لتوحيد  ؛تدخلت في حل هذه المشكلة

لمطالبة وا, االنضمام إلى باقي األقاليم على وافق الشمال م1956ففي عام , جهودهم

  .)2(م1960ثم إلى عام , م1959ي عام د موعده فحدوبحكم ذاتي 

 حصلت نيجيريا على الحكم الذاتي فـي ظـلّ   م1954بمقتضى دستور عام 

          اختيـر الحـاج    م1958في عـام  و, م1960درالية حتى استقاللها عام حكومة في

أول رئيس للوزراء في  )NPC(شعب الشمالي ال بحز قائد, )و بكر تافاوا باليواأب(

ل الحاج أبو بكر حكومـة  قد شكّو) جيمس رويرتسون(كم العام عينه الحا, نيجيريا

                                                
  . 244، ص 1991، أفريقيا في التاريخ المعاصررأفت غنيمي الشيخ،   (1)

(2)    Lols  Michelson , op, cit, pp 99- 100. 
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مجلس نيجيريا ) NCNC(ستة من حزب  )6(ستة وزراء و) 6(ن وطنية تتكون م

جماعة ) AG(ن حزب اثنان م) 2(و) NPC(من حزب ) 4(وأربعة , والكاميرون

نيجيريا في أكتوبر  ر المؤتمر الدستوري الذي عقد في لندن باستقاللقد قرو, العمل

  .)1(م1960عام 

وتشـكلت حكومـة ائتالفيـة    , م1959بعد ذلك حصلت انتخابات في عام   

الدكتور ناميدي أزيكيـوي رئيسـاً    وأصبح, )أبو بكر تافاوا باليوا(اج برئاسة الح

الزعيم أوبا فيمي أولور زعيماً للمعارضة فـي مجلـس    وأصبح, لمجلس الشيوخ

           الحـاج  عـين , م1960وبعد استقالل نيجيريا في أكتوبر عـام  , النواب االتحادي

أول حـاكم   آزيكيـوي  والدكتور ناميـدي , رئيساً للحكومة) باليوا تافاوا أبو بكر(

  .)2( )للسيد جيمس روبرتسونأفريقي لنيجيريا خلفاً 

ة الجوس وأمام مبنـى االتحـاد   وفي أكبر الميادين في مدين األضواءت تح

ع العلـم النيجيـري، فـي    زل العلم البريطاني وارتفنالفيدرالي، ومجلس النواب ُأ

نيجيريـا دولـة    أعلنتواإلفريقية، وهكذا  األجنبيةحضور ممثلي كثير من الدول 

طة تشـريعية  وسل ،البريطانيللتاج  من ثالثة أقاليم يرأسها حاكم عام ممثلاتحادية 

ة التشريعية التي تتمثل في والثاني السلط ،ا الحاكم العامأحده يناتحادية من مجلس

تسـعة  ) 9(حـوالي   ا، واشترك فيهم1959مجلس النواب المنتخب في انتخابات 
                                                

 .244، ص 1991، أفريقيا في التاريخ المعاصررأفت غنيمي الشيخ،   (1)

 .245نفس المصدر، ص   (2)
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 اًأربعة وأربعين عضو) 44(ماليين ناخب، واآلخر مجلس الشيوخ الذي يتكون من 

رين عضواً، وبهذا أصبحت نيجيريا وعش اثنين) 22(من كون مجلس الوزراء ويتو

  .)1(ولة مستقلة وذات سيادة سياسيةد

ألصـوات فـي العمليـة    الدكتور ناميدي أزيكيوي من جمـع ا  حجبعد أن ن

في األول من أصبحت نيجيريا دولة مستقلة داخل الكومنولث البريطاني  االنتخابية

رسالة إلى مجلس األمـن تطلـب فيهـا    قد أرسلت نيجيريا و, م1960أكتوبر عام 

االلتزامات الـواردة  قبول ها بطلب إعالن توألحق, قبولها في عضوية األمم المتحدة

قد نظر مجلس األمن في هذا الطلب خالل جلسته في الدورة الخامسة و, في الميثاق

قبول نيجيريا من الجمعية العامة م وطلب 1960تشرين األول أكتوبر  7في , عشر

في مشروع قـرار   دولة نيجيريا عضويةقبول  تم وقد ,ية األمم المتحدةفي عضو

  .)2(م1960لسنة ) 1492(ة العامة رقم الجمعي

ن تبعـث الممثلـين الدبلوماسـيين    نيجيريا كدولة مستقلة أ وأصبح من حقّ

مـن   يا ممثلون في كـلّ أصبح لنيجيربعثات الدبلوماسية في الجوس، ول البتقوتس

ا، واستراليا، وأيضاً الواليات المتحدة األمريكية، د، وكنن، وغاناراليويبريطانيا وس

                                                
  .106سامي منصور ، ص   (1)
 ) 9(أنظر وثيقة رقم    (2)
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، والسودان، وإسرائيل وفرنسا وألمانيا الغربية، فبهذا والكاميرونوهولندا، وليبريا، 

  .)1(إلى يومنا هذا تتمثل دبلوماسياً في العالم بأسرهأصبحت نيجيريا تمثل و

 

                                                
  .108سامي منصور ، ص   (1)
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  الخاتمة 

والتي استعرضنا فيهـا  حركة التحرر في نيجيريا  عندراسة ال في ختام هذه

الـوعي  األوضاع الجغرافية والتاريخية للمنطقة موضوع البحث، وعوامل ظهور 

فضالً عن مواقف بعض المنظمات الدولية واإلقليمية من  نالسياسي بين النيجيريي

من التوصل إلـى عـدة اسـتنتاجات    قضية استقالل نيجيريا من المستعمر، تمكنا 

  : نوجزها فيما يلي

ومـن  ) اًواقتصادي اًبشري(أفريقيا  إحدى عمالقةلقد بينت الدراسة أن نيجيريا 

مساحة وأهمها موقعاً وأكثرها سـكاناً ومـن    حيث كونها من أكبر الدول اإلفريقية

ـ وأغزرها مياهاً وأبرز مثال على ذلك نهر النيجـر   أغناها ثروةً طبيعية لح االص

تميـزة عـن   للمالحة والتجارة الذي يتدفق خاللها منذ أالف السنين، مما جعلها م

ن باقي دول غرب أفريقيا لذلك كانت نيجيريا محط أنظار العديد من دول غيرها م

أوروبا الغربية االستعمارية كالبرتغال وفرنسا وبريطانيا، وأصبحت ميداناً للصراع 

  . رن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرينوالتنافس بينها منذ نهاية الق

كما أوضحت الدراسة أنه بعد احتالل هذا البلد مارس المستعمر األجنبي على 

العنصـرية، فقـد نهـب     والتفرقةأنواع الظلم واالضطهاد  هالشعب النيجيري كاف

أهله وحرمهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية من عيش كريم، وصـحة   وأفقرخيراته، 
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تخلفهم بدالً من المساعدة فـي تطـويرهم وتقـدمهم    وما أدي إلى جهلهم وتعليم، 

  . وتخضرهم كما وعد المستعمرين

لقد حكمت بريطانيا نيجيريا حكماً مستبداً وقاسياً وحكماً فعلياً وإن كان غيـر  

نت برؤساء القبائـل والزعمـاء المحليـين    ا، حيث استعاألحيانفي بعض  اًمباشر

د من خاللهم، ومارست سياسة فرق تسد على هذا الشعب وحكمت البال مستمالتهأو

وهـو أن بعـض    إاللعدة عقود من الزمن، بيد أنه حدث ما لم تتوقعه بريطانيـا  

ولعبوا دوراً مهمـاً  الوطنية الوطنين شاركوا أبناءهم وذويهم في الحركة الزعماء 

  . ريا من أجل االستقالليفي نضال شعب نيج

طات االسـتعمارية  افي مواجهة مخط ةيقظ متعلمةالطبقة الأكدت الدراسة أن 

ماعة وأهدافه من تقسيم تحقيق أط منمكن المستعمر وحريص على أن ال يالخفية، 

  .االجتماعية يت قبائله وشرائحهالوطن وتفت

أفكارهـا  بهذا البلد تميزت  فين الحركة الوطنية كما بينت الدراسة أيضاً بأ

وذلك من  األفريقيةالنضال حركات خالل  التحررية التي برزت في وقت مبكر من

في الداخل والخارج، ومـن خـالل    يةانة أفارقة، ودعاه التحرر واألفريقخالل قاد

المنظمات الدولية كاألمم المتحدة، واإلقليمية كالجامعة العربية، وهـي المنظمـات   

 اإلنسـان لالستعمار واالحتالل والتفرقة العنصرية، والمنادية بحقـوق   المناهضة

  . فوق أرضه وحريته
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ته وأجبر المستعمر على ن الشعب النيجيري قد توحد خلف قادوهكذا رأينا أ

وخاصة نيجيريا حيث  قارة أفريقيا  أنحاءتغيير سياسته تجاه مستعمراته في غالبية 

  . ح نيجيريا االستقالل التام والناجزهذا الشعب على من أثمرت جهود

تصاعد للكفاح السلمي وظهـور أفكـار   م نستنتج من الدراسة بأن هناك تيار

ا البلد، فقـد كـان   الوعي القومي في هذ نيجيريا ساهم في نمو فيتحررية مبكرة 

جهـود  ن الذين درسوا في الخارج دور مهم في دعـم  للطلبة والمثقفين والمتعلمي

في تكـوين  النيجيريين من أجل تحقيق االستقالل، وذلك من خالل نشاطهم  إخوتهم

أبرز هؤالء المناضلين  ومنالنقابات العمالية والطالبية  لسياسية وتشكيال األحزاب

  . ورفاقه السيد ناميدي آزيكيوي

كان دور الطبقة المتعلمة واضحاً وجلياً في حركة التحـرر الـوطني ضـد    

االستعمار البريطاني، حيث أسهم الطلبة المتعلمون األفارقة في حركـة النضـال   

ة الوطنية، حيث كان استخدام اللغة االنجليزية فـي  الوطني وأصبحوا قادة للحرك

التعليم سبباً في قراءة األفكار التحريرية التي كانت تظهر في ذلك الوقت، أو كانت 

عامالً مساعداً على تنمية الكيان الوطني والقضاء على الطقوس القبلية وغيرها من 

قي الشعوب االخـري،  العادات، القديمة التي كانت تؤخّر المواطن األفريقي عن با

فقد وضع هؤالء الطلبة أو النخبة المتعلمة أساساً للحياة الكريمة ،والـتخلص مـن   

  . االستعمار، واستطاعت أن تقود البالد إلى تحقيق االستقالل الوطني
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ومـن  واإلقليمية في استقالل نيجيريـا  باإلضافة إلى دور المنظمات الدولية 

بما فيهـا  تحرير الشعوب وتقرير مصيرها ببة خالل اجتماعاتها وقراراتها المطال

  . واستقالله ووحدته د على حريتهالشعب النيجيري والتأكي

اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أوضحت الدراسة أن نيجيريا كانت مرتبطة كما 

ـ  واللغـة  والـدين  الجـوار   موثقافياً مع الدول والشعوب العربية واألفريقية بحك

تركة مما مكنها من الحصـول علـى الـدعم السياسـي     والمصالح والهموم المش

  . لتحقيق استقاللهاوالمعنوي 

كانت ثمرة هذه الجهود هو تتويج حركة الكفاح مـن أجـل الحريـة    وهكذا 

م، وأصـبحت  1960 بتاريخ األول من أكتـوبر استقالل الشعب النيجيري  بإعالن

ات اإلقليمية فـي  نيجيريا دولة حرة ذات سيادة وعضو في األمم المتحدة والمنظم

   . أفريقيا وغيرها

   

  

  

  



  

  

  

  قائمة

  المراجعوالمصادر  
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  : الوثائق المنشورة: أوالً

الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية عشـر،   القرار .1

، الوثيقـة  1956يونيـو   15إلى  - 1955يونيو  16في الفترة من  المنعقدة

تعـة  بشأن مستقبل الكاميرون، واألقـاليم الغيـر متم  ) 3137/ ج ع ( 1رقم

  . تي، نيويوركابالحكم الذ

عشـر،   الثانيةالذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  القرار .2

، الوثيقـة  1957يونيـو   15إلى  -1956يونيو  16المنعقدة في الفترة من 

النظام والوصاية الدولية باألقـاليم متمتعـة    سيربشأن ) 3594/ ج ع (1رقم

   . ، نيويوركبالحكم الذاتي

، ةعشـر  الثانيةالذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  القرار .3

يونيـو   16المنعقدة من الفترة ، في 1إضافة ) 3594/ ج ع (1الوثيقة رقم 

دة في قضايا أفريقيا، األمم المتح، بشأن دورة 1957يونيو  15إلى  -1956

 .  نيويورك

  .  م، نيويورك1949 – 1948المتحدة للعام  مالتقرير السنوي لألم .4
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، ةعشر الرابعةالذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  القرار .5

، الوثيقـة  1959يونيـو   15إلى  -1958يونيو  16المنعقدة في الفترة من 

ـ  إلى بشأن دور )1(رقم  اإلضافة) 4132/ ج ع (1رقم دة فـي  األمم المتح

 . قضايا أفريقيا، نيويورك

عشـر،   الرابعةالذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  القرار .6

، الوثيقـة  1959يونيـو   15إلى  -1958يونيو  16المنعقدة في الفترة من 

 سـير ومتمتعة بالحكم الـذاتي   األقاليم الغيربشأن ) 4132/ ج ع ) (1(رقم

  .النظام فيها، نيويورك

م المتحدة في دورتها الثالثـة عشـر،   الذي اتخذته الجمعية العامة لألم القرار .7

، المحلـق  1958يونيـو   15إلـى   1957يونيو  16المنعقدة في الفترة من 

بشأن التقديم في اإلقليم المشـمولة   )1(اإلضافة ) 3844/ ج ع( ألف )1(رقم

 .بالوصاية، نيويورك

، التاسـعة الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي دورتهـا    االذي اتخذته القرار .8

      )21(ثيقة رقم الو 1954ديسمبر  17سبتمبر إلى  21دة في الفترة من المنعق

 عة بالحكم الذاتي،تتمالمعلومات الواردة باألقاليم الغير مبشأن ) 289/ ج ع(

 .نيويورك
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، ةعشر الخامسةالذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  القرار .9

      16 وثيقـة رقـم   1960 ديسمبر 20سبتمبر إلى  20المنعقدة في الفترة من 

لالنضمام لعضوية األمم المتحدة عـام   بشأن قبول نيجيريا) 4684/ ج ع (

 .   ، نيويورك1960
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  : الكتب العربية والمعربة: ثانياً

، الطبعة األولـى،  ، لمحات من التاريخ األفريقي الحديثأحمد إبراهيم دياب .1

 .1981دار المريخ، الرياض، 

، ، الريـاض ، دار المريخلمحات من التاريخ اإلفريقي الحديث،  ـــــ .2

1992. 

، دار الجماهيريـة،  تاريخ حركات التحرر فـي العـالم  ، أحمد محمد الطوير .3

 .2002طرابلس، 

 .2008م، .، الدار القومية للطباعة النشر، داستقالل نيجيرياأحمد صوار،  .4

، دار المعارف، القـاهرة،  أفريقيا فصول من الماضي والحاضرأحمد طاهر،  .5

1975. 

، مركز دراسات المسـتقبل  الوطني في أفريقيا جاالندماإبراهيم نصر الدين،  .6

 .1997األفريقي، القاهرة، 

، المجلس الوطني األحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  .7

 .1987للثقافة والفنون، الكويت، 

 – 1919لوطني فـي غـرب أفريقيـا    ة والكفاح االسياس(لبيرأدو بواهن، أ .8

  .1990، المجلد السابع، اليونسكو،  ، تاريخ أفريقيا العام)1935
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بـدون مكـان،    الطبعة الثانيـة،  ،اإلسالم في نيجيرياأدم عبداهللا األلوري،  .9

1971. 

، المؤسسـة  حاضر الدول اإلسالمية في القارة األفريقيـة إسماعيل العربي،  .10

 .1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، ترجمـة، ميشـيل مسـيحة،    االحكم والسياسة في أفريقيأوال والي الياس،  .11

 .1966الطبعة الثانية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

، بحوث ودراسات وثائقية في تاريخ إفريقيا الحديثةالهام محمد علي ذهني،  .12

 .ت.مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، د

تاريخ أفريقيا ، 1945ريقيا واألمم المتحدة منذ عام أف(آدموند كوام كواسي،  .13

 .1998، المجلد الثامن، اليونسكو، )العام

، دار الفكر العربي، اإلسالم والثقافة العربية في أفريقياحسن أحمد محمود ،  .14

 .1998القاهرة، 

، الطبعة األولى، مكتبة اآلداب، أفريقيا تحت نير االستعمارحمدي الطاهري،  .15

 .1998القاهرة، 

، دار قارة أفريقيا دراسـة فـي الجغرافيـة اإلقليميـة    جودة حسنين جودة،  .16

 .2005الجامعية، اإلسكندرية،  ارفالمع
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 .ت.، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دجغرافية أفريقيا اإلقليميةـــــ،  .17

، الطبعة األولى، دار تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرجعفر عباس حميدي،  .18

 .2002 ان،عم الفكر للطباعة،

، الـدار  ، ترجمة أحمد فؤاد بليغأفريقيا على طريق المستقبلجاك ووديس،  .19

 .1962القومية للنشر، القاهرة، 

ترجمة عبـدالخالق عـامر، الـدار     أفريقيا وصحوة األسد،ـــــــ،  .20

 .1959القومية للطباعة والنشر، 

يخ تار) 1960 – 1945(غرب أفريقيا أدو بواهن، . كانال وأ -جان سورية  .21

 .1998، المجلد الثامن، اليونسكو، أفريقيا العام

، ترجمـة عبـدالعليم   تاريخ أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانيةجون هاتش،  .22

 .1969السيد منسي، دار الكاتب العربي، القاهرة، 

، الطبعـة األولـى،   التطور االقتصادي الحديث في أفريقيـة راشد البراوي،  .23

 .1961رة، مكتبة االنجلو المصرية، القاه

، دار الثقافـة للطباعـة   أفريقيا في التاريخ المعاصـر ، رأفت غنيمي الشيخ .24

  .1982والنشر، القاهرة، 

، دار الثقافة للنشـر والطباعـة،   أفريقيا في التاريخ المعاصرــــــ ،  .25

 .1991القاهرة، 
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ـ موجز تاريخ جون فيج،  روالند اوليفرو .26 دولـت أحمـد    :ترجمـة ، اأفريقي

  .1965لمصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، الصادق، الدار ا

، ترجمة فريد جورج، 1800، أفريقيا منذ عام وأنتوني آتمور يفرونالد اولر .27

 .2005للثقافة، القاهرة،  األعلىالمجلس 

، مكتـب  االستعمار األوروبي ألفريقيا في العصـر الحـديث  زاهر رياض،  .28

  .1960الجامعات للنشر، القاهرة، 

الطبعة األولى، مكتبـة االنجلـو المصـرية،     يقيا،مصر وأفر، ـــــ  .29

 .1976القاهرة، 

، دار المعـارف، القـاهرة،   نيجيريا عمالق أفريقيا التائـه سامي منصور،  .30

1966. 

دون ، مكتبة الرشيد، أجناس وأعراق السكان في العالمسيد أحمد سالم قاسم،  .31

 . تاريخ، دون مكان

، زهران للنشر والتوزيع، عمـان،  قضايا أفريقية معاصرةسعد ناجي جواد،  .32

1979. 

، تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشـكالتهم شوقي الجمل، عبداهللا عبدالرازق،  .33

 .1996مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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، دار الثقافة، الدوحة، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر وآخر،  ،ـــــ  .34

 .دون تاريخ

، الهيئـة  والحضـاري فـي أفريقيـا   األزهر ودورة السياسي ، ـــــ  .35

  .1988المصرية للكتاب، القاهرة، 

 .2009، الطبعة األولى، دار نون، القاهرة، ثوار أفريقيا وآخر، ،ـــــ  .36

 الجـزء ، السياسية في أفريقيـا وموسوعة التاريخ ، وآخرون، ـــــ  .37

 .2009الثاني، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، 

الهيئة المصرية العامة ، 1952يوليو  23ثورة الدور األفريقي ل، ـــــ  .38

 .1994للكتاب، القاهرة، 

شيخو أحمد سعيد غالدنت، حركة اللغة العربية وآدابها فـي نيجيريـا، دار    .39

 . ، دون تاريخالمعارف، القاهرة

، الشركة العربية للطباعة والنشر، القـاهرة،  ثورة أفريقياصبري أبو المجد،  .40

1960. 

، الجـزء الثـاني،   الم والمسلمون في غرب أفريقيااإلسعبدالرحمن زكي،  .41

 . دون تاريخ، دون مكانمطبعة يوسف، 

، الدار القوميـة للطباعـة   ريايزعيم من نيج وبللو أحمدعبدالرحمن صالح،  .42

 . دون مكان، دون تاريخوالنشر، 
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، اإلسالم والحضارة اإلسـالمية فـي نيجيريـا   عبداهللا عبدالرازق إبراهيم،  .43

 .1984النجلو المصرية، القاهرة، مكتبة ا

، رب أفريقيا الحـديث والمعاصـر  دراسات في تاريخ غ، وأخر ،ـــــ  .44

 .1998ن، القاهرة، .د

، مكتبـة االنجلـو المصـرية،    سنوات الحسم في أفريقيـا عبدالملك عودة،  .45

 .1969القاهرة، 

، دار المعـارف،  ا حلم االسـتعمار البريطـاني  يأفريقعبدالحميد البطريق،  .46

 .1954القاهرة، 

، دار النهضة العربية، بيـروت،  الجغرافيا اإلقليميةفتحي محمد أبو عيانة،  .47
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  .2009، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، جغرافية أفريقيا، ـــــ  .48

، ترجمة السيد يوسف نصـر، الطبعـة   تاريخ غرب أفريقيادي، . جي. فيج .49

 .1982األولى، دار المعارف، القاهرة، 

أحمد محمـود سـليمان،   : ، تامعة األفريقية دليل موجزالجكولين ليجوم،  .50

 .1964القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 
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، ترجمة روفائيل جرجس، المؤسسـة  الثورة في أفريقيةماوهو بانيكار، . ك .51

 .1964، دون مكانالمصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

، مكتبة االنجلـو  حية من أفريقية المعاصرة لوحاتمحمد عبدالفتاح إبراهيم،  .52

 .1967المصرية، القاهرة، 

، مكتبـة المعـارف الحديثـة،    أفريقيا والسـيطرة الغربيـة  محمود متولي،  .53

 .1981اإلسكندرية، 

، دار الثقافـة للطباعـة   أفريقيا في العالقـات الدوليـة   وأخر، ،ـــــ  .54
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والمعاصر من عصر النهضـة إلـى    تاريخ أوروبا الحديثميالد المقرحي،  .59
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  : المقاالت والبحوث: ثالثاً

، لدوليـة مجلة السياسة ا ،)الحركة النقابية والتحرر األفريقي(أحمد أبو زيد،  .1
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  عنوان الوثيقة  رقم الوثيقة

  غير متمتعة بالحكم الذاتي األقاليمإعالن بشأن   )1(

  بالوصية وسير النظام فيها األقاليم المشمولة   )2(

  ريا يالمتحدة في حل قضايا نيج األممدور   )3(

  تنظيم المستعمرات وسير العمل فيها   )4(

)5(  
 ملذي أحرزته األقاليم الغير متمتعـة بـالحك  تقرير عن تقدم ا

  الذاتي 

  فيهاالدولي  النظاماألقاليم المشمولة بالوصاية وسير   )6(

  التقدم في األقاليم المشمولة بالوصاية وقوانين السير فيها   )7(

)8(  
المشاكل الواردة بين األقاليم، واشتراك السكان األصليين فـي  

  أعمال مجلس الوصاية 

  قبول جمهورية نيجيريا في عضوية األمم المتحدة   )9(
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