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ــم  "ب"أستاذ محاضر   غربي الحواس   . أ   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ
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  شكر وعرفـان
  

  الحمد هللا الذي وفقنا على إتمام هذا العمل المتواضع
والصالة والسالم على أشرف المرسلين نتوجه بالشكر الجزيل إلى  

  "قرينعبد الكريم  " األستاذو  " الحواس غربي" المشرف  األستاذ
  العلمية وشجعنا   الذي ساعدنا على اإللمام بالمادة

  على الخوض في غمار هذا البحث، كذلك نتوجه بالشكر إلى كل
  من ساعدنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

  كما نتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة العلوم اإلنسانية بصفة
  .عامة والتاريخ بصفة خاصة

  
  
  
  
  
  
  



 

  إهداء
  .على منه وعونه إلتمام هذا البحث    أحمد اهللا عز وجل

  إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان
  المبتغي إلى اإلنسان الذي امتلك اإلنسانيةلنيل  يدفعني قدما نحو األمام   

بكل قوة إلى الذي سهر علي تعلمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم   
  .على قـلبي أطال اهللا عمره إلى مدرستي األولى في الحياة أبي الغالي

والحنان إلى التي صبرت على كل    العطاءإلى التي وهبت فـلذة كبدها كل  
ا لي  شيء، التي رعتني حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد وكانت دعواه

بالتوفيق تتبعني خطوة بخطوة في عملي، إلى من ارتحت كلما تذكرت  
ابتسامتها في وجهي نبع الحنان أمي مالك على القـلب والعين جزاها اهللا عني  

  خير الجزاء في الدارين
إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أدخل على قـلبهما شيئا من السعادة  

  .وأخي نجم الدين دهن إلى أعز وأقربهم إلى قـلبي أختي
  إلى زميلتي في إعداد المذكرة خولة وإلى كل عائلتها الكريمة

  إلى أعز رفيقة وأحن صديقة إلهام وإلى صاحبة القـلب األبيض غنية
  وإلى كل صديقـاتي سوسن، حبيبة، حنان، أحالم، رندة، مروى، 

  .بوثينة، فريال، إسمهان 
  .إلى كل من حملهم قـلبي ولم تحملهم ورقتي

  رامــــــــإك                                               

  



 

  إهداء
  من تحمل عبء وجفـاء الدنيا،  هذا العمل إلىأهدي ثمرة جهدي  

  إلى من تغطي كل العقبات إليصالي إلى رياض العلم والمعرفة، 
  إلى األمل الثابت الذي يتزعزع إلى من أفخر به دوما والدي العزيز

  ، "عبد النور" 
  وإلى التي سقتني حليب األخالق وألبستني ثوب العزة والكرامة والحياء، 

  "مبروكة"جعلت العلم والمعرفة تاج رأسي والدتي الحبيبة  
  " حسام الدين"إلى روحي الثانية ورفيق دربي زوجي الغالي  
  .وعائلته خاصة الوالدين الكريمين

  لدين، أمل، تقوى اهللا، ريم، باسم، شرف ا: إلى جميع إخوتي األعزاء
  "وسيم"إلى كتكوت العائلة   .بهاء

  وإلى جدينا وجميع أخوالي وخاالتي  " إيمان"إلى إبنة عمي العزيزة  
  .وأعمامي وعماتي وأبنائهم

  .وإلى زميلتي في إعداد مذكرة إكرام وإلى كل عائلتها
  مروى، إكرام، سناء، بثينة، مروى، : إلى حبيباتي وصديقـاتي

  .فرايل، إسمهان، مينة، نهلة
  إلى كل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة  

  ....ولو بكلمة إليكم جميعا

  خولة             
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  نشأة الحركة الوطنیة: الفصل الثالث
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 مقدمة



 ..................................................................................مقدمة

 أ  

ظلت القارة اإلفریقیة مجهولة إلى أن برزت في عصر الكشوفات الجغرافیة وذلك ما 
عشر، األمر الذي أدى بها  جعلها تتعرض إلى هجمة استعماریة أوروبیة، منذ القرن الخامس

یحتاجها لدخول في مرحلة مظلمة حیث أصبحت مصدر الرقیق والموارد األولیة التي 
  .األوربي في نهضته الصناعیة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر

فوجهت األنظار حولها نتیجة الشتداد التنافس والصراع بین القوى األوربیة حول اقتسام 
م، وقد تزعمت بریطانیا هذا التنافس الغربي على 1884إفریقیا وذلك إثر مؤتمر برلین الثاني 

ت على نیجیریا التي أتبعت فیها سیاسة توسعیة استعماریة أدت إلى القارة وبذلك استحوذ
ظهور رد فعل وطني سلمي، برز في الحركة الوطنیة التي نادت في األخیر لالستقالل، 
وعلیه كان موضوع دراستنا تحت عنوان مقاومة االستعمار البریطاني في نیجیریا خالل القرن 

  .م20
  :أسباب اختیار الموضوع

  :اختیارنا لهذا الموضوع العتبارات ذاتیة وموضوعیة یمكن إیجازها فیما یليویعود 
 .رغبتنا في الخوض في مثل هذه المواضیع الجدیدة -
میول الشخصیة لدراسة تاریخ إفریقیا، إلقاء الضوء على بعض األجزاء الغیر مدروسة من  -

 .تاریخ غرب القارة اإلفریقیة بالذات نیجیریا
 .نیجیریال هستعمار البریطاني واألسالیب التي اتبعها في إخضاعالرغبة في دراسة اال -

وتكمن أهمیة هذه الدراسة في توضیح فترة هامة من تاریخ نیجیریا السیاسي المتمثل 
  .في النضال والتحدي لالستعمار البریطاني والتي تجلت في مطالبة أهلها باالستقالل

  :األهداف
لة التعریف بنیجیریا وموقعها الجغرافي ویتمثل الهدف من هذه الدراسة في محاو 

واإلستراتیجي الهام ومواردها البشریة واالقتصادیة التي جعلتها محط أنظار البریطانیین في 
غرب إفریقیا، كما تهدف إلى محاولة إبراز الدور الذي لعبته األحزاب السیاسیة من أجل 

  .تحقیق االستقالل



 ..................................................................................مقدمة

 ب  

البریطاني في نیجیریا والنضال السیاسي الذي  ولقد ركزت الدراسة على سیاسة االستعمار
  .بدأه النیجریون قبل االستقالل

  :         إشكالیة الموضوع
  :وقد تمثلت إشكالیة الموضوع فیما یلي

 ما هو الدور الذي لعبته المقاومة الوطنیة النیجیریة في تحقیق استقالل البالد؟  
  :اآلتیةولتوضیح هذه اإلشكالیة أكثر یمكن طرح التساؤالت 

 ما هي الخصائص الطبیعیة والبشریة لنیجیریا؟ -
 ما هي األسباب التي دفعت بریطانیا للسیطرة على نیجیریا؟ -
إلى أي مدى حققت بریطانیا أهدافها من خالل سیاستها االستعماریة؟، وهل حققت  -

 .الحركة الوطنیة أهدافها؟
  :خطة البحث

  :قسمة إلى ثالثة فصولولإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بوضع خطة الم
تضمن التعریف بدولة نیجیریا من  ،الفصل األول كان بعنوان نیجیریا طبیعیا وبشریا

وكذا طبیعة مناخها وما تحتویه من موارد مائیة  ،ل تحدید الموقع الفلكي والجغرافيخال
فة إلى وطبیعیة، وتناولنا أیضا أصل تسمیتها وأهم القبائل المكونة للمجتمع النیجیري باإلضا

  .دین ولغة البالد
إلى دوافع  لبریطاني في نیجیریا، متطرقین فیهوجاء الفصل الثاني بعنوان االستعمار ا

 ،المراحل التي مر بها الغزو البریطاني لنیجیریا تطرقنا فیهاالستعمار البریطاني في نیجیریا و 
ك بإبراز الظروف وبعدها تتطرقنا إلى الظروف السائدة في نیجیریا في ظل االستعمار وذل

  .السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
فتحدثنا فیه على ردود الفعل حول  ،أما الفصل الثالث عالجنا فیه نشأة الحركة الوطنیة

ثم تطرقنا للحركة ، جزاءها سواء في جنوبها أو شمالهااالستعمار البریطاني في مختلف أ



 ..................................................................................مقدمة

 ج  

تیارات السیاسیة وتطورها إلى غایة م من خالل ظهور ال1961إلى غایة  1923الوطنیة من 
  .تحقیق االستقالل

ستنتاجات التي توصلنا إلیها وذیل ن االوقد ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت مجموعة م
  .البحث بمجموعة من الخرائط والصور لدعم البحث وأعقبتها بقائمة من المصادر والمراجع

  :المنهج المتبع
في دراستنا المتواضعة هو المنهج التاریخي وذلك في تقریر تواریخ  المتبع إن المنهج

ثم تحلیل تلك والمنهج الوصفي في وصف األحداث  األحداث ووقائع تاریخیة بحتة،
  .المعطیات التاریخیة وتركیب األحداث للوصول إلى النتائج

  :عرض أهم المصادر والمراجع
المصادر والمراجع الهامة منها كتاب قصة والنجاز هذه الدراسة اعتمدنا على جملة من 

سفر في نیجیریا لمؤلفه محمد بن ناصر العبودي والذي أفادنا كثیرا في الفصل األول حیث 
یعطي لنا لمحة عن تاریخ بالد نیجیریا، كما اعتمدنا على كتاب نیجیریا عمالق إفریقیا التائه 

ار البریطاني في نیجیریا، إضافة لسامي منصور في الفصل الثاني فیما یخص دوافع االستعم
اهر جاسم محمد استفدنا اء من االستعمار إلى االستقالل لظإلى كتاب إفریقیا ما وراء الصحر 

منه في الفصل الثالث في تطور الحركة الوطنیة في نیجیریا، وكتاب إفریقیا والسیطرة الغربیة 
 the colonisation ofهمها لمحمود متولي، كما اعتمدنا على بعض المصادر األجنبیة من أ

Africa comliridge  للمؤلفJohnston Harry  إضافة إلى كتابBurns Alan  بعنوان
history of Nigéria  والذي استفدنا منه من خالل ما ورد فیه عن احتالل الجوس ومن أهم

اب تاریخ المراجع المترجمة التي اعتمدنا علیها جوزیف كي زاریو، تاریخ إفریقیا السوداء، وكت
عرب إفریقیا لجي دي فیج، كما وظفنا مجموعة من الموسوعات والمجالت التي أفادت 

  .موضوع بحثنا
  
  



 ..................................................................................مقدمة

 د  

  :الصعوبات
    :من خالل دراستنا لموضوع بحثنا واجهتنا بعض الصعوبات من بینها

المكتبات العامة ة علي مستوي المكتبة بصفة خاصة و قلة المادة العلمیة المتخصصندرة و  -
  .ةعامبصفة 

  .PDFمعظم الكتب المتوفرة هي كتب الیكترونیة  -
 .تشابه المعلومات المختصة في الموضوع في مختلف المراجع -
ما قصدنا  أحسن الظروف ویسر لناهذا العمل في  إلتمامالصبر  أعطاناالحمد هللا الذي و  

  .إلیه
          .ل من ساعدنا على انجاز هذا البحثوختاما نتوجه بالشكر لك

  "و اهللا من وراء القصد"                                                              

  

                                           
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نیجیریا طبیعیا وبشریا: الفصل األول
  

  اإلطار الطبیعي: المبحث األول
  الموقع الفلكي: أوال
  المناخ: ثانیا
  الموارد المائیة والطبیعیة: ثالثا

  اإلطار البشري: المبحث الثاني
  أصل التسمیة: أوال
  القبائل: ثانیا
  واللغةالدین : ثالثا
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  :تمهید
لها من ممیزات  اتعتبر نیجیریا من أكبر الدول اإلفریقیة الموجودة في غرب القارة لم

وتركیبتها البشریة، كما  إقلیم إلى آخر حسب طبیعة بیئتها طبیعیة وبشریة، فهي تختلف من
اعتبرت من بین أغنى الدول اإلفریقیة لما تحتویه من ثروات طبیعیة هائلة، إضافة لكونها 
الدولة التي تحمل أكبر تجمع عرقي في القارة، لذا حاولنا أن نستعرض في هذا الفصل  أهم 

  .ما تتمیز به نیجیریا في الجانب الطبیعي والبشري
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  .اإلطار الطبیعي: المبحث األول
  :الموقع الفلكي والجغرافي: أوال

، بین )1(جمهوریة نیجیریا االتحادیة من الدول الواقعة في الجهة الغربیة لقارة إفریقیا
، یحیط بها من الجهة الشرقیة الكامرون )2(شرقا 014.4شماال، وخطي طول  014.3دائرتي 

خلیج (الشمال النیجر، أما من الجنوب المحیط األطلسي ومن الجهة الغربیة البنین ومن 
  .)3()غینیا

، حیث تطل بجبهة بحریة یبلغ )4(كیلو متر 923.773كما تقدر مساحة نیجیریا بــ 
كیلو متر وتمتد حو  1120كیلو متر، إذ تمتد بین الشرق والغرب بمسافة  960طولها 

  .)5(كیلو متر 1050لیة بمسافة الشمال إلى غایة الصحراء الكبرى حیث الحدود الشما
  :المناخ: ثانیا

عرض أدى إلى تباین  010إن امتداد نیجیریا الطولي من الساحل وباالتجاه الشمالي بــ 
  :)7(، إذ یمیز ثالثة أنواع مناخیة في نیجیریا وهي)6(مناخها

  :المناطق الجنوبیة .1
واإلقلیم المداري السفانا ذات المناخ االستوائي حیث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة 

، ومن المالحظ أن درجة الحرارة ال تنخفض بل هي في ارتفاع مستمر )8(والحشائش المداریة
درجة في أي شهر أو فصل ویرافق هذه الحرارة  25إذ أن معدلها الوسطي ال یقل عن 

                                                             
، الجزء األول، دار العلوم )الدول، الوالیات، المقاطعات(الموسوعة الجغرافیة : مصطفى أحمد أحمد، حسام إبراهیم )1(

  80، ص 2004للنشر والتوزیع، شارع مسیس، القاهرة، 
  .80م، ص 2000، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، جغرافیة العالم اإلسالمي: محمد خمیس الزوكة )2(
  .9م، ص 1995، الجزء األول، مكتبة الملك فهد الوطنیة، قصة سفر في نیجیریا: محمد بن ناصر العبودي )3(
م، 2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، )دراسة لمقومات القارة(إفریقیا : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )4(

  .388ص 
  .456م، ص 2000ر المعرفة الجامعیة، االزاریطة، اإلسكندریة، ، داجغرافیة العالم اإلسالمي: محمد خمیس الزوكة )5(
قلیمیة(إفریقیا : أحمد نجم الدین فلیحة )6(   .350، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص )دراسة عامة وإ
  .392المرجع السابق، ص : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )7(
  .392م، ص 1998األمل للنشر والتوزیع، األردن،  ، دارجغرافیة الدول اإلسالمیة: صباح محمود محمد )8(
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 ، في حین تتساقط أمطار غزیرة في السهول الساحلیة في الجنوب)1(ارتفاع في الرطوبة
مثال تكون كمیة " دلتا"خاصة في فصل الصیف وذلك بسبب الریاح الجنوبیة الغربیة فساحل 

سم في حین تبلغ كمیة األمطار السنویة  300األمطار السنویة المتساقطة فیه تزید على 
ذا اتجهنا إلى  380الغربي یبلغ حوالي " دلتا"على ساحل " فوركادوس"المتساقطة في  سم، وإ

عند  )2("أبوجا"سم، أما في  277فتقل كمیة المطر السنویة إلى " واري"لــالشمال الشرقي 
  .)3(سم 180الحافة الشمالیة لسهوله الساحلیة فال تسقط سوى 

  :المناطق الشمالیة .2
، )5(وهو نموذج السودان الجاف )4()11(تقع في شمال اإلقلیم الهضبي شمال عرض 

تتمركز في فصل الصیف وینخفض تساقط األمطار ، إذ )6(حیث تتمیز بالجفاف وحرارة عالیة
  .)7(األمطار تدریجیا إضافة إلى قلة الرطوبة والغابات االستوائیة

من األقالیم المناخیة األكثر جفاف في نیجیریا، مناخها موسمي المطر  )8("كانو"وتعتبر 
 ، إضــافة إلى أنها)9(ى فیفري ولكن درجة الحرارة عالیــةــالمطر وأبرد شهوره من دیسمبر إل

ـــــمعرض ــــ   ـةـ
                                                             

  .131م، ص 1971، موسوعة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2، طنیجیریا: محمود شاكر )1(
م لتحل محل 1991دیسمبر  12هي عاصمة نیجیریا وتقع وسط نیجیریا وأصبحت رسمیا عاصمة نیجیریا في : أبوجا )2(

الجوس تقع أبوجا في وسط البالد وهو ذو میزة إستراتیجیة لبعده عن ساحل البحر وعن حدود الدول المجاورة مسافات 
   /http://magarona.net  29/2014أكتوبر : متقاربة، متاح على

قلیمیة(إفریقیا : أحمد نجم الدین قلیجة )3(   .351، المرجع السابق، ص )دراسة عامة وإ
  . 393، ص 1997، دار الفكر، دمشق، جغرافیة القارات: علي موسى، محمد الحمادي )4(
  . 289، ص 1982، دار المریخ، الریاض، الوجیز في إقلیمیة القارة اإلفریقیة: أنور عبد الغني العقاد )5(
  .247، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ص )شخصیة القارة، شخصیة األقالیم(إفریقیة : محمد عبد الغني سعودي )6(
  .133المرجع السابق، ص : محمود شاكر )7(
تقع في شمال جمهوریة نیجیریا االتحادیة یحدها من الشمال الغربي والیة كاتسینا ومن الشمال الشرقي والیة : كانو )8(

جیخاوا ومن الجنوب والیة بوتشى، تعتبر القلب االقتصادي لنیجیریا وأحد أهم المراكز الثقافیة في غرب إفریقیا وثالث أكبر 
-https:www.isesco.orgrina/ar/2015/06/11/kano: متاح على مدینة في نیجیریا الرسمیة اإلنجلیزیة،

the-2013.    
  .393المرجع السابق، ص : علي موسى، الدكتور محمد الحمادي  )9(

http://magarona.net/
http://www.isesco.orgrina/ar/2015/06/11/kano-
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  .)2(الحارة )1(للجفاف في فصل الصیف وریاح الهرمان

  :إقلیم الوسط .3
وهو اإلقلیم االنتقالي الذي یقع بین اإلقلیم الرطب جنوبا والجاف أو الشبه الجاف 

، ویشمل هذا اإلقلیم النیجر األوسط والقسم الجنوبي في الهضبة الشمالیة وعلى )3(شماال
  .)4("جوس"إلى هضبة وادي البنوي إضافة 

وتختلف خصائص المناخ في هذا اإلقلیم وفقا لمنسوب سطح األرض، إذ ترتفع درجة 
الحرارة في الودیان المنخفضة المنسوب، وتقل كمیة األمطار عكس الهضاب المرتفعة 

، إضافة إلى فصل المطر یطول )5(بوصة 39المنسوب، وال تتجاوز األمطار المتساقطة هنا 
  .)6(جنوبي لهذا اإلقلیم ویقصر شماالیطول في القسم ال

  :التضاریس: ثالثا
یسمح بتنوع واختالف تضاریسها، ویظهر ذلك  )7(إن التنوع المناخي الذي تعرفه نیجیریا

ذلك من خالل تنوع الصخور والتركیبات الجیولوجیة التي یسودها الكثیر من التكوینات التي 
، وصخور ارسابیة حدیثة، )8("جوس"تنتمي إلى ما قبل الكمبري في الداخل وخاصة هضبة 

                                                             
المرجع : محمد خمیس الزوكة: أنظر. هي ریاح متربة جافة تهب من جهة الصحراء الكبرى في الشمال: ریاح الهرمان )1(

  .461المرجع السابق، ص 
  .191المرجع السابق، ص : محمد الحمادي علي موسى،  )2(
  .352المرجع السابق، ص : أحمد نجم الدین قلیجة )3(
  .394المرجع السابق، ص : محمد الحمادي علي موسى،   )4(
  .462المرجع السابق، ص : محمد خمیس الزوكة )5(
  .394المرجع السابق، ص : محمد الحمادي علي موسى،  )6(
  .349المرجع السابق، ص : الدین قلیجةأحمد نجم  )7(
تقع في أواسط نیجیریا وترتفع بشدة عن مستوى السهول المجاورة وترتفع بعض أجزاء المنطقة إلى أكثر : هضبة جوس )8(

أكثر من مستوى فوق سطح البحر وتربي أبقار الحلیب فوق األراضي المعشبة على الهضبة كما توجد مناجم قصدیر مهمة 
، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسوعة العربیة العالمیة الخامسة والعشرون: إلى أنظر. في المنطقة

  . 615، ص 1999الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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من تكوینات ارسابیة تعود إلى الزمن الرابع،  )1("تشاد"كما تتكون من منطقة حوض بحیرة 
، ویمكن تمییز أربعة )2(وكذلك ترجع المنطقة الساحلیة ودلتا النیجر إلى تكوینات الزمن الرابع

  :)3(أربعة أقالیم تضارسیة في البالد وهي
  :الجنوبیةالسهول الساحلیة  .1

یتكون القسم الجنوبي للبالد من السهول الساحلیة ودلتا النیجر ومناطق مرتفعة في 
، وقد بدي واضحا )4(الغرب هي جزء من الهضبة الشمالیة التي تفصل بینها النیجر األوسط

كیلو  300، إذ بلغ أقصى اتساع لها في نطاق دلتا نهر النیجر )5(اتساع هذه السهول
بتأثیر كتلة  )7(ي سهول الساحل شرق الدلتا بعد وادي ومصب نهر كروس، وتصب ف)6(متر

كیلو متر  100، كما تضیق في الغرب بشكل واضح وال تتجاوز )8(كتلة جبل الكامرون
أنها تتعمق إلى الجنوب في خط  )10(، وبسبب أتساع سهول دلتا النیجر)9(بالقرب من الجوس

                                                             
سمیت بحیرة كوري، تقع وسط إفریقیا التي یخرج منها نیل مصر ومصبه البحر الشامي بحر الروم، البحر : بحیرة تشاد )1(

 تاریخ غرب: دي. في جي: أنظر. مقدشو ومصبه في البحر الهندي ونیل غانة، مصبه بحر المحیط المتوسط، ونیل
  . 205، ص 1982، نرجمة السید یوسف نصر، دار المعرفة، الهیئة العامة لمكتبة اإلسكندریة، إفریقیا

  .388محمد ریاض وكوثر عبد الرسول، المرجع السابق، ص  )2(
  .459محمد خمیس الزوكة، المرجع السابق، ص  )3(
  .المرجع نفسه )4(
  . 390محمد ریاض وكوثر عبد الرسول، المرجع السابق، ص  )5(
  .460محمد خمیس الزوكة، المرجع السابق، ص  )6(
ن هو نهر في الجزء الغربي من الكمرون والجزء الجنوبي الشرقي من نیجیریا ویبدأ مجرى النهر م: نهر كروس )7(

متاح ). كیلو متر 489نحو (أمیال  304مرتفعات غربي الكمرون ویجري غربا وجنوبا لیصب إلى خلیج غینیا، طول 
 mawdoo3.com/أهم نهر في الكامیرون: على

  .390المرجع السابق، ص : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )8(
  المرجع السابق، ص: محمد خمیس الزوكة )9(
تا النیجر المنطقة الجنوبیة من نیجیریا إلى خلیج غینیا وتتكون من رواسب من الطین تحتل دل: دلتا النیجر )10(

: أنظر. والصلصال والرمل عند مصب نهر النیجر وتغطى البحیرات المحلة ومستنقعات المانجروف جزءا كبیرا من المنطقة
  .616، المرجع السابق، ص الموسوعة العربیة العالمیة الخامسة والعشرون
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نتیجة لالرسابات التي تأتي بها كیلو متر  200خط الساحل عند الجوس مسافة تزید عن 
  .)2(، مما أدى إلى تقدم منطقة الدك صوب الجنوب)1(النهر وروافده البنوي

  :حافة الهضبة اإلفریقیة .2
كیلو  200تظهر هذه الحافة وراء السهل الساحلي في القسم الغربي فترتفع إلى قرابة 

، وعلى )3(متر 450تعلو متر فیما بین إیبادان ووادي النیجر األوسط وبها حافات جبلیة 
العكس یالحظ أن الحافة غیر واضحة إلى الشرق من نهر النیجر النخفاض من منسوبها 

قدم فوق منسوب سطح البحر، وتتغیر الحافة كلما اتجهنا  1230 -660الذي یتراوح بین 
قدم عند تالل أوربان كما یظهر عدد  3000إلى الشرق من نهر كروس ویرتفع منسوبها إلى 

ر من التالل والذي یفصل بین السهول الساحلیة في الجنوب وسهول یوروبا في كبی
  .)4(الشمال

  :المرتفعات الشمالیة .3
وتتمركز بین  )5(وتشمل معظم األجزاء الشمالیة لنیجیریا عرفت باسم الهضبة اإلفریقیة

یرة في الشمال وكادودنا وجوس في الجنوب وتنحدر في الشمال الشرقي لبح )6(كانو وسوكوتو

                                                             
  .354المرجع السابق، ص : نجم الدین قلیجة )1(
  . 460المرجع السابق، ص : محمد خمیس الزوكة )2(
  .401المرجع السابق، ص : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )3(
  .461المرجع السابق، ص : محمد خمیس الزوكة )4(
  .462المرجع نفسه، ص  )5(
مدینة نیجیریة تقع ما بین مدینتي بورنو وجاندا وهي عاصمة والیة بنفس اسمها وأغلب سكان المدینة من : سوكوتو )6(

قبائل القوالء ویقطنون بمحاذاة نهر كبي، وهي بعیدة عن مدینة زاریا تشتهر بتجارة القطن والمكسرات والزیوت یعود تأسیسها 
سمیة طواهیر، : أنظر. واتخذها عاصمة لدولته 19بغرب إفریقیا بدایة القرن  إلى غبمان فودیو الذي وحد قبائل القوالني

، مذكرة غیر منشورة، م19 -16دور نیجیریا في نشر اإلسالم والحركة العلمیة في إفریقیا خالل القرن : سعیدة شموم
  .   6م، ص 2016/2017شعبة تاریخ، جامعة خمیس ملیانة، السنة الجامعیة، 
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التي تتجاوز  )1(یرة تشاد، وتسیطر هضبة جوس على القسم الشرقي من هذه الهضبةلبح
  .)2(قدم فوق سطح البحر 300ارتفاع بعض جهاتها 

متر سمي تالل منها تل وادي في الجنوب  1300أن تعلو هذه الهضبة قمم فوق 
مترا  1776مترا وتل سربة في الوسط حیث یبلغ ارتفاعه  1693الشرقي یبلغ ارتفاعه 

إضافة إلى هذه االرتفاعات فقد عرفت الهضبة تمیزا تضارسیا ومناخیا ونباتیا فإنها كانت 
  .)3(بمثابة أهم خط یقسم المیاه في داخل نیجیریا

إذ تمثل خط فاصل بین المجاري النهریة المتجهة صوب بحیرة تشاد والمجاري المتجهة 
  .)5(ورافده بنوي )4(صوب النیجر

ر جاري وكاما وجوجانا بنهر حاجیا الذي یصب في الساحل الغربي كما تلتقي میاه نه
لبحیرة تشاد، كما هناك نهر آخر یصب في البحر األوسط نتیجة البقاء لنهر جالیا الذي 

 .)6(ینحدر من السفوح الشمالیة الغربیة ونهر كادونا المنحدر من السفوح الغربیة
  :مرتفعات الكمرون

، إذ تتمیز هذه )7(ل الشرقي باتجاه الجنوب الغربيتمتد هذه المرتفعات من الشما
جبل الكمرون الذي یقع في أقصى الجنوب : المرتفعات بوجود مجموعات جبلیة نذكر منها

قدم فوق منسوب سطح البحر، وكذلك نذكر جبل دامندا الذي 13350ویصل ارتفاعه إلى 

                                                             
  .389المرجع السابق، ص : كوثر عبد الرسولمحمد ریاض و  )1(
  .462المرجع السابق، ص : محمد خمیس الزوكة )2(
  .389المرجع السابق، ص : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )3(
  .462المرجع السابق، ص : محمد خمیس الزوكة )4(
یا والكامرون یتلقي بأطول روافده العلیا ینبع من شمال الكامرون ویتجه شماال ثم غربا وعند الحدود بین نیجیر : البنوي )5(

وهو نهر فارو المتكون من فارو ودیو وینبعان من هضبة بامندا في غرب الكامرون، یمر بمدینة یوال التي تكون نهایة 
: محمد ریاض وكوثر عبد الرسول: أنظر. المالحة في البنوي ثم تتجه جنوب غرب ویتصل بروافد أخرى من الجنوب

  . 391، ص المرجع السابق
  .390المرجع نفسه، ص : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )6(
  .390المرجع السابق، ص: محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )7(
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 vogelقدم فوق منسوب سطح البحر، كما تعتبر قمة فوجل  8000یصل ارتفاعه إلى 
  .الموجودة من الحدود السلسة لنیجیریا والكمرون أعلى قمة لنیجیریا

ومن أهم وأطول األنهار بنیجیریا هو نهر النیجر حیث یعد من السفوح الشمالیة   
كما ینبع نهر دنوي من   ،)1(اإلسالمیةلهضبة فوتاجالون إلى أقصى جنوب غربي إفریقیا 
، وعند التقائه بنهر النیجر یتجه نحو )2(شمال الكمرون فارو في حدود الكمرون ونیجیریا

كلم من  120الجنوب إلى منطقة الدلتا في مجرى واسع یتفرع إلى عدة فروع على بعد 
في الشرق وسابلیه  بورتي: ، كما یتفرع على هذه الفروع العدید من الموانئ أهمها)3(البحر

  .)4(وبوروتو في الغرب
  :الموارد المائیة: رابعا

  : نهر النیجر
نهر النیجر ثالث أنهار إفریقیا طوال بعد نهر النیل ونهر الكونغو، إذ یبلغ طوله حوالي  

، ویمر نهر 2ملیون كلم 2كلم وكذلك من حیث مساحة الحوض التي تزید عن  4160
في غربي إفریقیا ولكن یتمیز عن النیل أن منابعه تقترب من النیجر خالل جمیع األقالیم 

  .)5(مصبه من حیث درجات العروضیة
، یرقد هذا النهر كثیر من األنهار )6(مع سیرالیون) كوناكري(وینبع من الحدود الغینیة   

األنهار یمر من غینیا ومالي والنیجر حیث یألف قسم من الحدودي هذه الدولة وبنین ثم 
  .لیصب هناك في دالتا وبیرةیتجه إلى نیجیریا 

                                                             
  .460المرجع السابق، ص: محمد خمیس الزوكا )1(
  .391المرجع السابق، ص: محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )2(
  .461المرجع السابق، ص: محمد خمیس الزوكا )3(
  .392المرجع السابق، ص: محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )4(
م، 1999/ه1419، المملكة العربیة السعودیة، 12، مج ، الموسوعة الجغرافیة للعالم اإلسالميإقلیم غربي إفریقي )5(

  .41ص
، 2007 المسلمون في غرب إفریقیا، دار الكتب العلمیة، لبنان،: سعید إبراهیم كریدیه، محمد فاضل علي باري )6(

  .22ص
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، وقد سماه العرب قدیما )1(ونهر النیجر صالح للمالحة وله أهمیة سیاسیة واقتصادیة  
نیل السودان ونهر األنهر وهو النهر الرئیسي في غرب إفریقیا یمر عبر غینیا ومالي والنیجر 

وق الذین ، ویرجح أن أصل االسم من لغة التور )2(لیصب في دلتا على المحیط األطلسي
بما یعني النهر الكبیر أو نهر األنهار، ویتكون نهر النیجر عند ) آخرون یجرون(یسمونه 

بدایته في جنوب باماكو من عدد من المجاري التي تنتشر في مساحات واسعة من األرض 
  .)3(مكونة ما یسمى الدالتا الداخلیة للنیجر حیث یتحول هذه الدالتا إلى بحیرة عظیمة

نیجر األعلى نهر ناصجا مجرى محدود وقد استطاع نهر السنغال أسر ویعتبر ال  
  .)4(النیجر العلى في منتصف الزمن الثالث عندما حل الجفاف الرمال الزاحفة لیفصل بینهما

  :الطبیعة
، وتقدر )5(تتوفر نیجیریا على موارد طبیعیة تتمثل خاصة في األراضي الزراعیة  
، وهذا )6(٪30من المساحة العامة، وكذلك وفرة الید العاملة حیث تمثل حوالي  ٪34بحوالي 

ما یجعلها تحتل مراتب متقدمة في بعض المنتوجات الزراعیة إذ تحتل المرتبة الرابعة في 
إنتاج الكاوكاو والسادسة في إنتاج الموز، وكذلك بالنسبة لصید األسماك تقدر بنصف ملیون 

  .)8(لمعادن في نیجیریا نجد الحدید والكلس والذهب والقصدیر والبترول، أما بالنسبة ل)7(طن

                                                             
  .88، ص1934، مطبعة عطایا، مصر، 2، طإفریقیا وحوض النیل: محمد محي الدین )1(
  .49، ص2003عبد اهللا عبد الرزاق، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، د ط، : ، ترتنبكت العجیبة: فیلیبس دي دوا )2(
  .41المرجع السابق، ص: الموسوعة الجغرافیة للعالم اإلسالمي )3(
  .392 المرجع السابق، ص: محمد ریاض وكوثر عبد الرسول )4(
، 1998أحمد فؤاد بدیع، الهیئة العامة للمكتبة، اإلسكندریة، : ، ترالتاریخ االقتصادي إفریقیا الغربیة: هویكنر. ج . أ  )5(

  .69، ص1998
  .135، ص1962، المكتب التجاري، بیروت، إفریقیة الحرة بالد األمل والرخاء: حسان حقيإ )6(
  .83، ص1985، دار دمشق، إفریقیا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا: أمین أبر )7(
  .409، ص2002معجم بلدان العالم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، : محمد عتریس )8(
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، والغاز )كلم من الشواطئ 100(حیث ینتج النفط في القسم الجنوبي قرب الشواطئ   
  . )1(الطبیعي والفلذات، وتعتبر نیجیریا الدولة الوحیدة في غرب إفریقیا المنتجة للفحم الحجري

  :اإلطار البشري: المبحث الثاني
  :أصل التسمیة: أوال

، والمقصود )2(أصل نیجیریا من الكلمات اإلفریقیة التي ارتبط اسمها باسم نهر النیجر
) نیجرو(، ولفظ النیجر عند األوروبیین القدماء مأخوذ من االسم )3(والمقصود به النهر الغزیر

والمقصود بها الزنجي أو الرجل األسود القصیر إذ أصبح كتاب البلدان الغربیة ) نیجرو(
، بل )4(اسم الزنجي على كل أسود البشرة في حین العرب القدماء لم یسموهم الزنوج یطلقون

، )6(، والسوداني والتكرور)5(اختلفوا في تسمیتهم لكونهم أمما مختلفة مثل الحبشة والنوبة
  .)7(والكائن

، )8(وبخصوص هذه البلد كان العرب القدماء یسمون سكان أقالیمها الشمالیة بالسودان
زوجة  Flor Achawلق اسم نیجیریا بواسطة محامیة بریطانیا فلور آشو ، ولقد أط)8(بالسودان

                                                             
  .322، المرجع السابق، صقارة إفریقیا دراسات في الجغرافیا اإلقلیمیة: جودة حسن جودة )1(
  .343المرجع السابق، ص : نجم الدین قلیجة )2(
  .3، ص 1986، المركز اإلسالمي اإلفریقي للخرطوم، دولة نیجیریا: بابكر حسن قدرماري )3(
وهي كلمة مشتقة من الفارسیة وأرض الزنوج تقع على األراضي الساحلیة شرق  »األسود «تعني كلمة الزنج : الزنوج )4(

مبراطوریات إفریقیا السوداء: جوان جوزیف: أنظر. تمیزون ببشرة سوداءإفریقیا یتكلمون لغة بانتو وی ، اإلسالم في ممالك وإ
  .139، ص 1984مختار السویفي، دار الكتب اإلسالمیة، القاهرة، : تر
هي المنطقة التي تلي مصر في نهایة جنوبها على ضفتي النیل الجاري إلى مصر وقاعدتها ونقلة ومدنها أشبه : النوبة )5(

 ممالك األبصار في ممالك: ابن فضل اهللا العمري: أنظر. بالقرى والضیاع، من المدن قلیلة الخیر سكانها مسلمونأشبه 
  .46، ص2010، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 4كامل سلمان الجبوري، ج: ، تحاألمصار

مدینة بالقرب من ضفاف النیل أكبر من مدینة سال ببالد المغرب، كعام أهلها السمك والذرة واأللبان، وأكثر : التكرور )6(
صبح : أبي العباس أحمد القلقشندي: أنظر. مواشیهم الجمال والمعز لباس عامة أهلها الصوف وأما خاصتهم القطن والمآزر

  .286، ص1910، مطبعة األمیر، القاهرة، 5، جاألعشى
  .11المرجع السابق، ص: محمد بن ناصر العبودي )7(

 أبي : أنظر. بالد من إفریقیة وبرقة ممتدة من الجنوب إلى الغرب األوسط وهم مسلمون وأغلبیتهم سود: الكائم
  .280المصدر السابق، ص: العباس أحمد القلقشندي

  .11المرجع السابق، ص: محمد بن ناصر العبودي )8(
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جانفي  1، حیث نشرت في مقال في صحیفة التایمز اللندنیة في )1(زوجة فریدریك لوجارد
، وكان هذا القرار بدایة تولي الحكومة )2(بوضع النفوذ البریطاني في غرب إفریقیا 1970

دم اسم نیجیریا على العموم في نطاق واسع منذ عام ، واستخ)3(البریطانیة أمر نیجیریا بنفسها
  .)4(م1999عام 
  :القبائلا: ثانیا

 200، إذ یبلغ عددها أكثر من )5(تعتبر نیجیریا أكبر الدول إفریقیة من حیث السكان
  .)6(شخص في الكیلو متر الواحد

وسكانها یختلفون من حیث الجنس والدین واللغة والعادات والتقالید وأكثریة سكان 
نیجیریا من الزنوج وأطلق علیهم هذا االسم زنوج نظرا لحرارة الشمس الالهبة التي أثرت على 

  .)7(بشرتهم
 300فإن في نیجیریا لیس شعب واحد بل یوجد عدة شعوب تضم مجموعات قبلیة تزید 

  :، وأهم هذه القبائل هي)8(قبیلة اتحدت مع بعضها وشكلت جمهوریة نیجیریا
  
  
  

                                                             
رجل سیاسي وعسكري لعب دورا مهما في استعمار بریطانیا غرب إفریقیا وشبه القارة الهندیة كما لعب : وجاردفریدریك ل )1(

: أنظر. دورا أساسیا في توحید شمال وجنوب نیجیریا كما اهتم لوجارد بدراسة أحوال المسلمین دینیا وثقافیا واقتصادیا
  .69ع السابق، ص، المرجالموسوعة العربیة العالمیة الخامسة والعشرون

، الهیئة )دراسة في األنتروبولوجیا الثقافیة(الحكایات الشعبیة عند الهوما في نیجیریا : هادیا عبد الفتاح الباجوري )2(
  .76، ص2015العامة للكتاب، 

  .349المرجع السابق، ص: نجم الدین قلیجة )3(
  .76المرجع السابق، ص: نادیة عبد الفتاح الباجوري )4(
  .374أحمد نجم الدین قلیجة، المرجع السابق، ص  )5(
  .120م، ص 1974علي شاهین، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، : ، ترالحضارات اإلفریقیة: دنیس یولم )6(
  .47المرجع السابق، ص : محمود شاكر )7(
  .52المرجع نفسه، ص  )8(



 نیجیریا طبیعیا وبشریا......................................................الفصل األول

 17 

، حیث كانوا )1(تعد قبیلة الهوسا من أكبر التجمعات العرقیة النیجریة :قبائل الهوسا .1
یتمركزون في األقالیم الوسطى لجنوب الصحراء شرق نهر النیجر وقد أخرجتهم قبائل 

  .)3(من مواطنهم فاتجهوا نحو الجنوب )2(الطوارق
بجمهوریة ، وتمتد مساحتها من جبل الهواء )4(تقع الهوسا في شمال دولة نیجیریا

النیجریا شماال إلى المنطقة جوس بالتو وسط نیجیریا جنوبا ومن بحیرة تشاد شرقا إلى مدینة 
، والهوسا لیس عنصر واحدا أو شعبا واحد، إنما یمثلون خلیط )5(جني بجمهوریة مالي غربا

  .)6(من شعوب بنمي إلى أصول مختلفة جمعتهم لغة واحدة وهي لغة الهوسا
امتهانهم للتجارة والفالحة، وبذلك استطاعوا أن یبرزوا في عدة وما یمیز سكانها 

 ، وهذا ما ساعدهم في توطید العالقة مع المدن)7(مجاالت یعني أنهم ذو كفاءات مختلفة
–رزایا –زازو –كاستا –رانوا  -، وأسسوا والیات الستة كانم)8(المجاورة لهم عن طریق التجارة

  .)9(جویبر
  

                                                             
(1) Michelle uis : arts and peupeles de la frique noire introduction à une onalyse des creaion plasthque 
biliothedue se sciences humaines mf. Le Mai 1967 paris, p 153.  

الذین یعیشون في الصحراء ونشروا اإلسالم في غرب إفریقیا كانوا من البدو والنازلین في المغرب األقصى وتمدد دیارهم : الطوارق )2(
، والمعاصر موسوعة الثقافة التاریخیة واألثریة والحضاریة التاریخ الحدیث: أنظر. دیارهم من جنوب مراكش إلى حوض السنغال

  .  5، ص 2008یا وآسیا، دار الفكر العربي، القاهرة، ، اإلسالم والمسلمون في إفریق1مج
، قسم الحضارة اإلسالمیة عبد ، شهادة الماجستیر19الحركة العلمیة بالهوسا في السودان الغربي خالل القرن : بوبكي سكینة )3(

  .2، ص 2010 - 2009المجید بن نجمیة، وهران، 
، المجلس األعلى 2أحمد فؤاد بدیع، ط: ، ترمبراطوریة الزنجیة في غرب إفریقیةالوثنیة واإلسالم تاریخ اإل: ماد هویا نیكار. ك )4(

  .198، ص 1998للثقافة، 
، مجلة العلوم اإلنسانیة، كلیة إمارات الهوسا دراسة في التاریخ الحضاري والثقافي: ثریا محمود عبد الحسن، إزهار غازي مطر )5(

  .186التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة دیالي، ص 
تكوین  الغرابة للجامعات التي هاجرت من غرب إفریقیا واستوطنت سودان وادي النیل ودورهم في: عبد اهللا عبد الماجد إبراهیم )6(

  .114، ص 1998، دار الحاوي، 1، طالهویة السودانیة
  .57، ص 1997، منشورات الجامعیة المفتوحة، لیبیا، موجز تاریخ إفریقیا حدیث ومعاصر: موسى محمد فیصل )7(
الهادي أبو لقمة، محمد عزیز، ط، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، : ، ترتجارة الذهب وسكان المغرب الكبیر: روبین هالیت )8(

  .263، ص 1988بنغازي، 
، دار الكتب الوطنیة، 1، مرحلة انتشار اإلسالم، طدراسات في تاریخ شرق إفریقیا وجنوب الصحراء: عطیة محروم الفیتوري )9(

  .213م، ص 1998بنغازي، 
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  :yorubaوربا الی .2
، وتعیش مجموعات الیوربا )oyo)1یوربا إلى قوم عرف باسم أوریو الیعود أصل شعب 

، وتعد من أكبر التجمعات السكانیة وهذا ما )2(الیوربا في اإلقلیم الجنوبي الغربي من نیجیریا
: یظهر من خالل إكتضاض السكان الشيء الذي أدى بهم إلى الهجرة إلى أقالیم أخرى مثل

  .)4(، وقد عرفوا بالنشاط التجاري والزراعي)3(جزیرة جابون وفانالدوبو
  :اإلبیو .3

لم یكن لهم تاریخ مذكور وال ماضي معروف في مصادر العربیة وهم كانوا بمثابة 
، )6(، یزید عددهم حوالي خمسة مالیین نسمة یتكلمون لغة واحدة اإلبو)5(القبائل البدائیة

  .)7(یتمیزون بالثقافة العالیةویسكنون في الشرق نهر النیجر ویعمل معظمهم بالزراعة و 
  :الفوالني .4

یصف المؤرخون الفوالنیین بأنهم أذكى القبائل في إفریقیا حیث بدأت هذه القبیلة تظهر 
  .)8(م870عام 

بول (واسم فوالني هذا أطلقهم علیهم المتكلمین بالهوسا واإلنجلیزیة، وبالفرنسیة اسم 
peul ( ویطلق الفوالني على أنفسهم) فولنfulle()9(  وهي من قبائل الهوسا في الشمال ویقدر

                                                             
براهیم سعید )1(   .150، ص 2007، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، طالمسلمون في غرب إفریقیا: فاضل محمد وإ
جهاد الممالك اإلسالمیة في غرب إفریقیا ضد االستعمار الفرنسي، دار المریخ، الریاض، : الذهني علي محمد إلهام )2(

  .32م، ص 1988
  .27م، ص 1980شوقي جالل، عالم المعرفة، الكویت، : ، ترإفریقیا في عصر التحول االجتماعي: لوید بیتر )3(
، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، )دراسات في الجغرافیا اإلقلیمیة(قارة إفریقیا : جودة دودة حسین )4(

  .322م، ص 2000األزاریطة، اإلسكندریة، 
  .17المرجع السابق، ص : محمد بن ناصر العبودي )5(
  .2+32المرجع السابق، ص : جودة نجودة حس )6(
  .488م، ص 1999، منشأة معارف، اإلسكندریة، جغرافیة الدول اإلسالمیة: جودة حسن جودة، علي أحمد هارون )7(
  .29، ص 1982، تنصیر قبیلة الفوالني في غربي إفریقیا: عبد الرحمان أحمد عثمان )8(
  .392المرجع السابق، ص : صباح محمود )9(



 نیجیریا طبیعیا وبشریا......................................................الفصل األول

 19 

ملیون نسمة وهم یتكلمون لغة الهوسا وقد سیطروا على إمارات الهوسا  2.5ویقدر عددهم 
  .)1(إلى نهر النیجر) بنوي(وكونوا إمبراطوریة الفوالني الممتدة من مناطق الیوربا إلى نهر 

رعاة المتنقلون بماشیتهم وینقسم الفوالنیین إلى نوعین من حیث النشاط الحیوي فمنهم ال
  .)2(ومنهم المستقرون على شكل مزارعین

  :الدین: ثالثا
 )3(هي من الدیانات األولى على األرض النیجیریة، كالفتشیة: الدیانة الوثنیة

، كعبادة األصنام )5(، حیث كانت تنتشر فیها األدیان محلیة والمعتقدات البدائیة)4(والطوتمیة
الخشب والطین، ومنهم من یعبد الرعد والبرق والنار وبعض األنهار والتماثیل المنحوتة من 

وأرواح األجداد وللنیجریین إیمان حازم بالحیاة بعد  )6(واألشجار كما عبدوا الثعابین والتماسیح
  .بعد الموت

  :الدیانة اإلسالمیة
هو القرن األول ) 17القرن (یعتبر بعض العلماء بأن أوائل القرن األول الهجري 

  .)7(اإلسالم في منطقة نیجیریالظهور 

                                                             
  .191، المرجع لسابق، ص جغرافیة الدول اإلسالمیة: جودة حسن جودة، علي أحمد هارون )1(

(2) Yves saint Martin, l’empire toucoleur et la France, 1846- 1893, Dakar ruvue dasloire, 
1967, p 29.   

وهي عبادة التماثیل المنحوتة من الحجارة والخشب والطین وأشجار وكذلك عبادة الرعد والبرق وبعض األنهار : الفتشیة )3(
المرجع السابق، ص : ناصر العبدوي: أنظر. األنهار والجمال واألشجار وكان یعظمها أهلها ویقدمون لها الذبائح والقرابین

33.  
أهلها أن أجدادهم األولین منحدرون منها وهناك أقسام لها مثل طوتم القبیلة عبادة حیوان أو نبات ویعتقد : الطوتمیة )4(

  .33ناصر العبودي، المرجع نفسه، ص : أنظر. وطوتم الجنس وطوتم الشخص
منظمة الوحدة اإلفریقیة ودورها في حل مشكالت القارة أزمة البیافرا والصراع الصومالي الكیني : قرین عبد الكریم )5(

بن یوسف بن (ة الماجستیر في تاریخ إفریقیا المعاصر، قسم التاریخ، بن یوسف تلمساني، جامعة الجزائر نموذجا، شهاد
  .68م، ص 2010 - 2009، )خدة

أحمد صادق حمدي، المركز القومي للترجمة، الجزیرة، القاهرة، : ، ترالدیانات في إفریقیا السوداء: هوبیر دیشان )6(
  .41م، ص 1769

  . 25ص ، اإلسالم في نیجیریا: فهد العصمي )7(
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وقد كان هناك الطرق التي بفظلها وصل اإلسالم إلى نیجیریا أولها من مصر عبر 
  .)2(، والثاني من شمال إفریقیا عبر الصحراء)1(السودان الغربي

، ولنشر اإلسالم )3(إلى أن ظهرت حركة إصالحیة على أساس فكرة الحركة الجهاد
الذي یعد مؤسس  )5(بن فودي )4(العقیدة اإلسالمیة بقیادة عثمانومحاربة الوثنیة وتصحیح 

  .الدولة اإلسالمیة في غرب إفریقیا خاصة في عهد اإلمبراطوریة الفوالنیة
، عن طریق الشمال وبدخوله أصبحت القبیلة )6(وكذلك وصل اإلسالم إلى إمارة الهوسا

أما الشرق النیجیري فلم  ،)7(القبیلة إسالمیة روحها اإلسالم وأصبح العلم یتدفق في ربوعها
  .)8(تمتد إمبراطوریة الفوالن ولهذا كان انتشار اإلسالم فیها محدودا

  
  

                                                             
  .171 المرجع السابق، ص: محمد فاضل علي بادي، سعید إبراهیم كریدیه )1(
س، . م، د. ، مجلس الشهادة الثانویة العالمیة األمانة العامة، دانتشار اإلسالم في إفریقیا: عبد الرحمن عمر الماجي )2(

  .62ص 
وقیامها على ثالث  19ا من أجل إحیاء الدین اإلسالمي منذ القرن التي ظهرت في غرب إفریقی: الحركة الجهادي )3(

 الهجرة في واقع الممالكدم بمبا،  :آانظر شعائر الحج الهجرة والجهاد وزعمائها عثمان دان فودیو، عمر تال أحمد، 
  .26، ص 2117: ، مجلة قراءات إفریقیة، عاإلسالمیة في غرب إفریقیا

، بأرض "Matte"بقریة ماوت " عثمان دان فودیو بن صالح"ولد هذا المصلح اإلفریقي العظیم : عثمان بن فودي )4(
من شهر  29والیة سوكوتو بشمال نیجیریا الحالیة في یوم األحد  guoulirالتابعة إلى إمارة جوبیر  gwalmie/جالمي
شأ عثمان في أحضان أسرة علمیة توارثت العلم أبا عن م، ن1754من شهر نوفمبر من سنة  17ه الموافق لــ 1168صفر 

دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب : عبد القادر زبادیة: ه، أنظر إلى9جد منذ القرن 
وینظر كذلك إلى عبده . 78، دار المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، د س، ص والمسلمین

  .   35، دار الوفاء للمطبوعات، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، د س، ص خصیات إفریقیةش: بروى
  .101، فقیه أو المتعلم، ینظر فیصل موسىتعني بلغة الفوالنیین ال fodi: فودي أوفودیو )5(
  .62عبد الرحمن عمر الماجي، المرجع السابق، ص  )6(
 ، وزارة الثقافة الشعبیة السادسة،مجلة الدراسات اإلفریقیة ،)دراسات إفریقیة( المإفریقیا الغربیة في ظل اإلس :نعیم قداح )7(

  .24ص السادسة،
، مكتبة األنجلو المصریة، تاریخ المسلمین في إفریقیا ومشكالتهمعبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم، : شوقي عطا اهللا الجمل )8(

  .139، ص 2006المصریة، القاهرة، 
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  :الدیانة المسیحیة
میالدي مع  15یرجع عبودي في كتابه إلى دخول المصریون نیجیریا منذ القرن 

 )1(التبشیریةمع اإلرسالیات  18البرتغالیین ولكن المسیحیة لم تنتشر في البالد إال في القرن 
یعني أن ظهور المسیحیة بنیجریا عن طریق االستعمار األوروبي، كما یقول آدم عبد اهللا 

إن النصرانیة أقبلت إلى نیجیریا بصحبة االستعمار وأصبحت نیجریا في أقل من : "األلوري
  . )2("قرن ونصف تحمل شارات النصرانیة في الشوارع واألسواق

نجد المسیحیة  هذا اإلسالم، وعلىبالمقارنة مع انتشار  وكان انتشار المسیحیة ضعیفا
في الشرق فقد وجدت الحقل  أما، اإلسالمالغرب اقتسمت النفوذ مع منفذا في الشمال و 

  .)3(زاد انتشارهاالخصب و 
 %20من سكانها و %70في نیجیریا بنسبة  اإلسالمتفوق  أنوفي كلمة موجزة نجد 

  .)4(البدائیة واألدیانالوثنیة  علىالون یز  الباقون المن المسیحیة و 
  

                                                             
  .36محمد بن ناصر العبودي، المرجع السابق، ص  )1(
م، ص 1992، السعودیة، دار المریخ، "قارة إفریقیا"، تاریخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر: ي أحمد إسماعیلیاغ )2(

                                                                                                                   .243ص 
       .69ص ، المرجع السابق: قرین عبد لكریم )3(
 ،2003 ،ب ب ،دار الجامعة إفریقیا العالمیة ،المسیحیة في إفریقیا: البشیر عبد الوهاب طیب ،طارق احمد عثمان )4(

  . 120ص 
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  :تمهید
لما تملكه من إمكانیات  ،تعد نیجیریا من أكثر الدول اإلفریقیة التي تعرف اهتمام

سیاسیة واقتصادیة كبیرة في إفریقیا عموما، وفي جزءها الغربي على وجه الخصوص مما 
  .جعلها تحتل موقع الصدارة بین بقیة دولها

میالدي  19ونظرا لهذه األهمیة بدأت بریطانیا تتوغل داخل القارة في منتصف القرن 
ومن خالل هذا  ،بریطاني لنیجیریاستعمار جود العدید من الدوافع واألسباب الوذلك للو 

الفصل نعرض مجموعة من المباحث نتناول فیها مالمح االستعمار البریطاني في نیجیریا 
  .وأوضاعها
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  دوافع االستعمار البریطاني في نیجیریا: المبحث األول
  :تجارة الرقیق

اإلفریقیة من أخطر الظواهر التي عانت تعتبر ظاهرة انتشار تجارة الرقیق في القارة 
ولقد افتتحت هذه الظاهرة في العصر الحدیث  ،منها القارة على مدار العصور المختلفة

وذلك من خالل بروز حركات الكشوفات الجغرافیة األوربیة  ،15خاصة في نهایة القرن 
بضائع اللى وكان الهدف الرئیسي منها هو الوصول إلى الشرق بغرض الحصول ع،الحدیثة 

  .)1(وربیةاألدول الالمطلوبة في 
فیة فوصولهم إلى سواحل القارة و وكان البرتغالیون هم السباقون لهذه الحركة الكش

لثاني من القرن الخامس عشر، وكان االحتكاك األول بین ااإلفریقیة بدأ منذ النصف 
مراكز  إنشاء البرتغالیین واألفارقة بهدف الحصول على ما یلزم سفنهم، ثم تطور األمر إلى 

تجاریة على طول الساحل اإلفریقي الغربي في اتجاه الجنوب ثم ساحل القارة اإلفریقیة 
في ذلك الوقت اسم  يستعمار البرتغالااللى وحیث كان یطلق ع. )2(الشرقي في اتجاه الشمال

داولة تهو السلعة الم) العاج األسود(إال أن األمر تغیر وأصبح اإلفریقي ) استعمار البهار(
  .)3(والمطلوبة

وعندما تم اكتشاف األراضي الجدیدة من طرف األسبان رأى المهاجرون األوروبیون أن 
نسبة لرداءة الطقس وعدم صالحیة  عاملة،تعمیر هذه األراضي الشاسعة یحتاج إلى أیدي 

مع هؤالء المهاجرین فكان  ا أن الهنود الحمر كانوا على عداءألوروبیین للعمل فیها، كما

                                                             
دار المعرفة الجامعیة، ، أفریقیا دراسات وبحوث في التاریخ اإلفریقي الحدیث والمعاصر: ماهر عطیة شعبان )1(

  .226م، ص 2013اإلسكندریة، 
  .187م، ص 1999، المكتب الجامعي األزاریطة، اإلسكندریة، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: جالل یحي )2(
، دار الزهراء، الریاض، 2، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: عطاء اهللا، عبد الرزاق إبراهیم عبد اهللا الجملشوقي  )3(

  .49، ص م2002
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لقرب غرب إفریقیا فقد لجئوا إلى اإلفریقیین ونظرا اتجاههم إلى جلب أیدي عاملة رخیصة من 
  .)1(جلب أیدي عاملة رخیصة من اإلفریقیین

لعاب الدول األوربیة على هذه السلعة المتحركة، ودخلت میدان تجارة وسرعان ما سال 
، فبعد البرتغالیین قدم الهولندیین )2(الرقیق في نهایة القرن السادس عشر ونافست البرتغالیین

  .)3(والفرنسیون ثم اإلنجلیز وحتى الدانمركیون وعملوا جمیعا في هذه السلعة المربحة
م عندما أبحر السرجون هو كنز 1565الرقیق عام  ولقد اهتمت بریطانیا بتجارة

بثالثمائة من الرقیق من غرب إفریقیا إلى هاییتي، فمهد الطریق أمام اإلنجلیز لیساهموا في 
  .)4(هذه التجارة البشعة

فتنقل  ،وهكذا دخلت بریطانیا میدان تجارة الرقیق فكانت سفنهم تقوم برحلة مثلثة
فینقل الرقیق من هناك إلى  ،یقیا حیث تستبدل هناك بالرقیقالمصنوعات اإلنجلیزیة لغرب إفر 

أمریكا وهناك تفرغ السفن ثانیة وتحمل السلع األمریكیة السكر والبن وتعود إلى بریطانیا، وبلغ 
م إلى الممتلكات البریطانیة من الرقیق ما یقارب 1706 -1690عدد ما وصل بین سنتي 

ارة أن أتباع هذا النظام ترتب علیه أن ما یصل ملیونین ونصف الملیون عبد، وتجدر اإلش
حیا من هذه السلعة ال یصل إلى النصف وكل ما وصل إلى المستعمرات األوربیة في قرن 

  .)5(ملیون إفریقي 40واحد یقدر بــ 
وال ینسى التاریخ ما قام به اإلنجلیز من جهود في تجارة الرقیق منذ القرن السادس 

بریطاني ینادي بجدوى  لأو " سرجون هوكنز"قرصان اإلنجلیزي عشر المیالدي، حیث كان ال
تجارة الرقیق التي كانت تحقق أرباحا تفوق أرباح التجارة الذهب ومستعمراتهم ومستعمرات 

                                                             
  .79مرجع سابق، ص : فیصل محمد موسي )1(
  .58، ص 1983، دار المعروف، القاهرة، ط إستراتیجیة االستعمار والتحرر: جمال حمدان )2(
  . 187مرجع سابق، ص : جالل یحي )3(
، دار المعلم واإلیمان للنشر والتوزیع، "الكشوف االستعمار االستقالل"تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر : فرغلي تنس )4(

  . 78، ص 2008اإلسكندریة، 
  .8، ص 1965، 1، د ب، طإفریقیا الشرقدراسات في تاریخ المغرب : رزوق محمد )5(
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الدول األخرى في األمریكیتین ولما كانت هذه التجارة تدر أرباحا طائلة حیث تحول عدد 
  .)1(كبیر من اإلنجلیز إلى تجار رقیق

م بدأت ترتفع الصیحات مطالبة بوضع حد لهذه 19م وبدایة القرن 18اخر القرن مع أو 
 Anti Salaverry(التجارة البشعة، وذلك بظهور حركات تعارض تجارة الرقیق واالتجار به 

Mouvement( وقد انبرى عدد من رجال الدین ومن الجماعات التي عرفت باسم أنصار ،
. )2(والبرلمانات لسن القوانین باعتبار هذه التجارة محرمة اإلنسانیة تحاول أن تدفع الحكومات

أول من أدان الرق في بریطانیا، وذلك في سنة " guakors" )3(وتعتبر جمعیة األصدقاء
م، حینما قدم أعضاء هذه الجمعیة عریضة للبرلمان البریطاني تستنكر هذه التجارة 1727

حرروا أرقائهم في كل من بریطانیا وتبین مدى بشاعتها ولم یلبث هؤالء األعضاء أن 
  .)4(ومستعمراتها

م یقضي بإلغاء تجارة 1806قرار في عام ) البرلمان(واصدر مجلس العموم البریطاني 
الرقیق وجمیع األراضي البریطانیة وتمت موافقة مجلس اللوردات على هذا القرار في العام 

على جمیع السفن التي ترفع العلم  التالي، وقد نص القرار المذكور على تحریم نقل األرقام
  .)5(البریطاني

                                                             
مكتبة اإلسكندریة، ، دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي عطا اهللا الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )1(

  .17، ص 1998القاهرة، 
  .55، ص المرجع نفسه )2(
م، وعرفت باسم 17هي إحدى الجماعات النصرانیة الدینیة التي ظهرت في بریطانیا خالل القرن : جمعیة األصدقاء )3(

عبد اهللا : أنظر إلى. م تنادي هذه الجمعیة بالصداقة واإلنسانیة ومقاومة الحرب1948سنة " جورج فوكس"الكویكرز، أنشأها 
 - 1822/ه1323 - 1237"طنة عمان وموقف بریطانیا اتجاهها تجارة الرقیق في سل: بن إبراهیم بن علي التركي

، أطروحة الدكتوراه في التاریخ اإلسالمي الحدیث، تحت إشراف یوسف بن علي رابح التقغى، جامعة أم 1، جم1805
  . 360، ص 2002القرى، السعودیة، 

  .97، ص 1981ض، د ط، ، دار المریخ، الریالمحات من التاریخ اإلفریقي الحدیث: دیاب أحمد إبراهیم )4(
  .100راشد البراوي، دار المعارف، لبنان، د ط، د س، ص : ، ترتاریخ إفریقیا جنوب الصحراء: زیدادونالدو و  )5(
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اإلشارة إلى أن صدور هذا القرار لم یكن یعني إنهاء هذه التجارة، ولكنه  ولكن تجدر
 ،طرق التهریبعض البریطانیین یمارسونها ولكن عن أبطل بالصفة الرسمیة لها، حیث ظل ب

  .)1(مل بهاالسیما أن هذا القرار لم ینص على عقوبة معینة على من یع
م تشریعا آخر یلزم ربانیة السفن األوروبیة أن یقدموا 1807وأصدرت بریطانیا في 

م صدر مرسوم یحدد عقوبات 1811، وفي عام )2(تعهدا مكتوبا بأال یعملوا في تجارة الرقیق
م وضع 1814، ثم أصدرت الحكومة البریطانیة قانونا في )3(معینة لمن یعمل في هذه التجارة

  .)4(یا لتجارة الرقیق باعتبارها عمال من أعمال القرصنةحدا نهائ
ریعة تحت ذ ،ولقد استغلت بریطانیا هذه القضیة لتغلغل االستعماري في القارة اإلفریقیة

  .القضاء على تجارة الرقیق
م 1827م اتفاقیة مع إسبانیا عام إبرا اإلنجلیز م استطاعت 19وفي منتصف القرن 

بریطانیة ومراقبة البسماح لمندوب بریطاني لیتخذ من جزیرة فرناندوبو مقرا له لخدمة مصالح 
م عین بیركروفت ومنح سلطة حكم 1843تنفیذ قرار تحریم تجارة الرقیق، وفي عام 

سفیرا رسمیا لها لخلیجي بیافرا  م قررت الحكومة البریطانیة1849، وفي عام )5(فرناندوبو
تدخل في شؤون المنصب، ومن هنا بدأت بریطانیا في الیروكروفت لهذا وبنین وقد أختیر ب

  .نیجیریا
  
  
  

                                                             
  .227مرجع سابق، ص : فیج جي دي )1(
  .360مرجع سابق، ص : عبد اهللا بن إبراهیم بن علي التركي )2(
  .81ص  ،1965الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  ،استعمار إفریقیا: زاهر ریاض )3(
  .199مرجع سابق، ص : جالل یحي )4(
تقع في خلیج غینیا، وهي تشكل مع جزیرة ریوموني برنسیت وساوتومي دولة غینیا االستوائیة وهي : جزیرة فرناندوبو )5(

  .341، المرجع السابق، ص إقلیمیة القارة اإلفریقیة الوجیز في: ینظر إلى أنور عبد الغني العقاد. تشتهر بزراعة الكاوكاو
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  :الرحالت االستكشافیة
عشر أخذت أفریقیا التي كانت على تجارة العبید منذ أربعة قرون  19في مطلع القرن 

، حیث )1(تلفت أنظار العالم أكثر فأكثر، وذلك بسبب ظهور حركة مضادة للتجارة الرقیق
لك الدول على أنه في حالة إلغاء تجارة الرقیق فمن المحتمل على هذه الحكومات أن ت اكدت

تحتل محل تلك التجارة، وعلى أن تحدد المنطقة التي یمكن ارتیادها ومسحها وكشفها، فإن 
 الثالثةبریطانیا منذ أن ألغت الرقیق في إمبراطوریتها الواسعة فرضت الحراسة على البحار 

  .)2(قیاالتي تحیط بأفری
 السیر"م كان الكشف األول اإلفریقي الذي قام به العالم البریطاني 1788وفي سنة 
، وذلك بتأسیس جمعیة بریطانیة التي كانت لها أهداف هو إیجاد تجارة )3("جوزیف بانكس

  .)4(بین بریطانیا وأن یتبع كشف منبع النیجر
االستكشافیة من الوسائل الكبرى وهذه أطماع األوربیین للتوسع، وتعتبر الرحالت 

  .التمهیدیة الحتالل أوربا للبالد
م 1844، ففي سنة "سیرالیون"وقد كان دخول البعثات المسیحیة إلى نیجیریا عن طریق 

، وهذا األخیر الذي )6("كروثر"وكان في هذه البعثة  )5(دخلت إلى هذه البالد بعثة تنصریة
للبعثة التبشیریة الكنسیة التي مدت أنشطتها في عام  كان عضوا في البعثة التنصریة التابعة

                                                             
  .95، دمشق، ص قافة، منشورات الثقافیة وزارة الثتاریخ إفریقیا السوداء: یوسف شلب الشام: تر،جوزیف كي زیریو  )1(
، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، قسم الدراسات العلیا التبشر واالستعمار في نجیریا: خضر مصطفى النجیري )2(
  .39م، ص 1979 -1978لشرعیة، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، ا
م وهو من علماء بریطانیین وهو ابن رجل األمالك األراضي األثریاء، وتولى رئاسة جمعیة 1743ولد عام : بانكس )3(

، ن في إفریقیاالمستكشفو: ینظر إلى جوزفین كام. عاما، وهي أقدم هیئة علمیة بریطانیة 40الملكیة التي تزید على 
  .86المرجع السابق، ص 

  .المرجع نفسه )4(
  .173المرجع السابق، ص : محمد فاضل علي بادي، سعید إبراهیم كریدیة )5(
هو إفریقي كان قد نهب صبیا، وتعلم في إنجلترا وعمد عندما عاد إلى البالد قادته الصدفة إلى أن یتعرف على : كروثر )6(

  .163المرجع السابق، ص : أنظر إلى عبد الجلیل شلبي. على أمه وأخته فأفتعهما بدعوته واستطاع أن یعمدهما
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، )1(أكبر المدن التابعة للیوربا" أبدان"م انتقلت إلى 1853م إلى الجوس، وفي عام 1851
م منح كروثر منصب مطران نیجیریا وظل في نشاطه التبشیري إلى أن 1854وفي عام 

  .)2(م1891مات في سنة 
واستخدام  ،في ظل االستعمار األوروبي واسع ولقد شهدت البعثات التبشیریة نشاط

وكانت نیجیریا هي الدولة ،المبشرین جمیع الطرق والوسائل في سبیل نشر المسیحیة 
  .)3(المستهدفة باعتبارها أول دولة إسالمیة في غرب إفریقیا

  :احتالل الجوس
، )4(الرقیقم قامت بریطانیا باحتالل الجوس عسكریا بحجة تحریم تجارة 1861في سنة 

وأن تتخذ الفرصة للتدخل في شؤون الجوس من  ،، ولتحقیق أطماعها االستعماریة )4(الرقیق
  .)5(ناحیة أخرى

أدى " غانا"ولما نجحت الحكومة البریطانیة في وقف تصدیر العبید في ساحل الذهب 
لذلك أرسلت عدة بعثات تبشریة إلى  ،" نیجیریا"إلى زیادة تصدیر الرقیق من ساحل العبید 

على " Bercoroft" "بیر كروفت"هومي لمحاولة وقف تجارة الرقیق على رأسها القنصل الدا
م، ولكنه توصل إلى أن هذه البعثة عدیمة النفع حیث 1850رأس بعثة إلى الداهومي سنة 

إذا ما حاولت بریطانیا وقف تجارة الرقیق في الداهومي استمر تصدیر الرقیق في الجوس، 
األهلیة إلى أن أصبحت الجوس تتفوق كمیناء أساسي في  )6(ورباوفي الواقع أدت حروب الی

  .غرب إفریقیا

                                                             
  .256المرجع السابق، ص : فیج دي جي )1(
  المرجع السابق، ص : بادي، سعید إبراهیم كریدیه محمد فاضل علي )2(
  .166المرجع السابق، ص : هوبیرد یشان )3(
  .190، ص 1961، دار المعرفة، بغداد، كشف إفریقیا: زاهر ریاض )4(

(5) John ston Harry, the colonidtion of Africa, Cambridge, 1899, p 112.   
  .277المرجع السابق، ص : فیج ج یدي )6(
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م تتدخل في شؤون الجوس بسبب نزاع السلطة بین 1851لقد بدأت بریطانیا سنة 
حیث  )1("كوسكو"وبین ابن أخیه " Akitoye" "أكیتوي"فردین من األسرة الحاكمة أي بین 
الذي كان " كوسكو"م عزله 1845م وفي عام 1841انتهز أكیتوي في تولي الحكم عام 

  .)2(حریص على تنمیة تجارة العبید في الجوس
فتدخلت بریطانیا في شؤون الجوس بحجة وضع حد لتجارة الرقیق واستنجد بها إكیتوي 

 ،بقوة تعیده إلى العرش ووعدهم بالخضوع ألوامر المندوب البریطاني بیروكروفت إذا ما أمدوه
وملك الداهومي للوقوف في وجه  -ونوف–فتحالف ملك الجوس كوسكو مع حكام بورتو 

م، واستولى علیها وهرب 1851إنجلترا، فهاجم األسطول البریطاني الجوس في دیسمبر 
م وقع أكیتوي معاهدة بریطانیا 1852وفي جانفي ،كوسكو وتولى أكیتوي الحكم في الجوس 

  :ت علىوالتي نص
صدار قانون بذلك وتوقیع عقوبات  .1 تعهد أكیتوي بمنع تجارة الرقیق داخل حدود مملكته وإ

  .صارمة على كل من یخالف هذا القانون
منع األوربیین الذین یقومون باالتجار في الرقیق من البقاء داخل حدود الجوس وتحطیم  .2

ذا لم یستطیع أكیتوي ذلك المراكز التابعة لتجار الر  تولى القوات البریطانیة عنه تقیق، وإ
  .هذا األمر

إذا ثبت في أي وقت أن مملكة الجوس تمارس تجارة الرقیق فغن القوات البریطانیة  .3
  .سوف تقوم بالقضاء على هذه التجارة بالقوة

الرقیق المعد للتصدیر یتم تسلیمه إلى القوات البریطانیة التي تقوم بنقلهم إلى إحدى  .4
  .)3(حیث یصبحون أحرارالمستعمرات البریطانیة 

                                                             
  .39، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د ط، د س، ص موجز تاریخ نیجیریا: آدم عبد اهللا االلوري )1(
  . 277المرجع السابق، ص : فیج جي دي )2(

(3) Burns Alan, history of Nigeria, London, 1969, p 318. 
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تحویل كافة المؤسسات والمباني التي كانت مخصصة لتجارة الرقیق إلى أغراض أخرى  .5
  .نافعة

تیسیر التبادل التجاري بین الرعایا البریطانیین ورعایا مملكة الجوس في كافة أنواع  .6
  .السلم المشروعة

المناسبات واألعیاد الدینیة تعهد ملك الجوس بمنح الضحایا البشریة التي كانت تقدم في  .7
  .وكذلك منع قتل أسرى الحروب

تعهد ملك الجوس بحمایة البعثات التبشیریة في داخل حدود مملكته وتقدیم كافة  .8
  .المساعدات لها ألداء رسالتها وعدم التعرض لرعایاه الذین یقبلون الدخول في المسیحیة

و تارة أخرى وتارة بالشراء  ویستنتج أن بریطانیا قد أنشأت مستعمرة الجوس بالغزو
م بحجة أن حاكمها 1851بالتعاهد مرة ثالثة، حتى هاجم األسطول البریطاني الجوس سنة 

وجاء إلى الحكم الذي قبل التوقیع  ،قد رفض توقیع معاهدة تحریم تجارة الرقیق) كوزوكو(
نفس  م ووافق على تعیین قنصل بریطاني في الجوس ثم مات في1853على المعاهدة سنة 
ینقل سلطة الجوس إلى  ،م1861الذي وقع معاهدة مع بریطانیا " دوسیمو"السنة وخلفه ابنه 

وفي ،ثم قامت باحتالل المدن المحیطة بالجوس  1200التاج البریطاني مقابل مكافأة قدرها 
  .)1(م أعلنت الجوس مستعمرة على نظام التاج1861سنة 

  :محمیة نیجیریا الجنوبیة
ولم  ،للدول األوربیة حق إقرار اقتسام قارة أخرى وغزوها )2(برلینلقد أعطى مؤتمر 

یسبق في تاریخ العالم أن اعتقدت مجموعة من الدول في قارة ما، بأن من حقها عقد 

                                                             
  . 40، دار المعارف، مصر، د ط، د س، ص نیجیریا عمالق إفریقیا التائه: سامي منصور )1(
عقد مؤتمر برلین في مدینة برلین وافتتح أشغاله یوم السبت على الساعة الثانیة زواال، وقد ترأس المؤتمر : مؤتمر برلین )2(

م، وقد حضر المؤتمر الشخصیات سیاسیة 1885فیفري  26م، إلى غایة 1884نوفمبر  15بسمارك في الفترة الممتدة من 
 Jean Ziegler, décolonisation Instabilités et famines en Afrique 100 ans aأنظر إلى . بلوماسیةود

prés la conférence de Berlin solidarité, socialiste, p 28.   
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محادثات بشأن تقسیم إفریقیا واحتاللها، وهي الداللة االستعماریة الكبرى في انعقاد هذا 
  .)1(المؤتمر

یادة على مستعمراتها في إفریقیا سارعت في جوان عام فبریطانیا عقب المؤتمر وز 
م لتكوین محمیة لها على ساحل النیجر، وامتدت في المنطقة الواقعة بین الجوس 1885

  .)2(والكامیرون، ثم توسعت شماال
ومن هذا  ،م1885ولقد تبین تقسیم إفریقیا إلى مستعمرات أوربیة بعد مؤتمر برلین عام 

 5ت بین بریطانیا وفرنسا لرسم الحدود مثل اتفاقیة ساي باروا في المنطلق بدأت المفاوضا
التي رسمت الحدود بین الدولتین في نهر النیجر، حیث حددت مناطق النفوذ ،م 1890أوت 

لفرنسا من خط ساي على النیجر إلى باروا على بحیرة تشاد وبذلك كل ما هو داخل منطقة 
  .)3(نشاط شركة النیجر تحت النفوذ البریطاني

م لرسم حدود المناطق الشمالیة، بین الحكومتین 1892جوان  14وكذلك اتفاقیة النیجر 
  .)4(البریطانیة والفرنسیة

ولقد أصدرت الحكومة البریطانیة مرسوما للشركة الوطنیة اإلفریقیة، التي تأسست أصال 
م من 1859م لتشرف على ممتلكات الشركة اإلفریقیة التي تأسست عام 1886عام 

 18شركات األربع الكبرى البریطانیة التي كانت تعمل في النیجر الملكیة الرسمیة، وفي ال
حمایتها لتشمل جمیع مة البریطانیة المناطق المسؤولة عن م مدت الحكو 1887أكتوبر 

                                                             
  .45م، ص 1982، عالم المعرفة، الكویت، صراع القوى العظمى حول القرن اإلفریقي: مالح الدین حافظ )1(

(2) George padmare, panafricanisme ou communisme ? la prochaine lutte pour 
L’Afrique, 1960, p 291.  
(3) Vinger. K. Etude sur les relation diplomatiques franco, britanniques a la convention du 
14 juin 1898, revue française d’histoire d’outre mer, tome 52, N 188, 189, 3eme et 4eme, 
trimestres, 1965, p 352.  

  . 381، ص 1991، دار الثقافة، القاهرة، إفریقیا في التاریخ المعاصر: الشیخ رأفت غنیمي )4(
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م عرفت تلك المناطق باسم 1894األراضي في حوض نهر النیجر وفروعه، وفي عام 
  .)1(محمیة ساحل النیجر

وفي الوقت الذي كانت تعمل فیه بریطانیا من أجل حریة المالحة في األنهار اإلفریقیة 
لها من  ةامتیازات مقدم ،التي كانت لهاكانت شركة النیجر الملكیة تحتكر التجارة في النیجر 

ولقد أدت هذه إلى عدة مشاكل مع الدول االستعماریة األوربیة  ،طرف الحكومة البریطانیة
  .)2(ل اإلفریقیةومع القبائ

م أن تتولى األمر في نیجیریا بنفسها، 1889لذلك أقرت الحكومة البریطانیة في عام 
وقدمت إلى شركة تعویضا على كافة منشآتها ،واشترت جمیع حقوق شركة النیجر الملكیة 

  .)3(وجهودها، وبعد الوصول إلى هذا االتفاق ألفت بریطانیا البراءة الملكیة لشركة النیجر
وذلك لتتوسع حتى شملت جمیع أراضي الیوربا، وكذلك  )4(ست بریطانیا محمیةوأس

نشطت حمایتها على األقالیم الساحلیة والوسطى من نیجیریا وأطلق علیها اسم محمیة نیجیریا 
  .م1899الجنوبیة عام 

مر بخصوص الشركة حیث حلت محلها محمیة نیجیریا الجنوبیة في األولقد تغیر 
، )5(شركة إلى شركة تجاریة وأصبحت معروفة باسم شركة النیجر المحدودةالحكم وتحولت ال

، ونجد أن شركة النیجر هي "م1899 -1876"ولقد انتهى حكمها بعد مدة طویلة من الزمن 
شركة استعماریة وقد كان اهتمامها بالمصالح البریطانیة، ولقد بسطت حمایتها على النیجر 

                                                             
  .572، ص 1980، مطابع اإلسالم، القاهرة، 2، طتاریخ كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل )1(
  .215المرجع السابق، ص : ریاض زاهر )2(
هي المنطقة التي بسطت بریطانیا علیها حمایتها سواء كان ذلك بإجراء منفرد من جانبها أو بناء على : المحمیة )3(

اتفاقیات مع الحكام المنطقة المحلیین، وهي عكس المستعمرة ال تعتبر من أمالك التاج وسكانها بالتالي لیسوا من رعایا 
ن كانوا حمایة بریطانیة   .40المرجع السابق، ص : نظر إلى سامي منصورأ. بریطانیا وإ

  .131المرجع السابق، ص : الذهني علي محمد إلهام )4(
  .572، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا: شوقي الجمل )5(
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الوجود البریطاني رغم وجود صراعات محلیة بین الدول ، وتمكنت من االحتفاظ ب)1(األدنى
  .االستعماریة

  :م1900محمیة نیجیریا الشمالیة 
اختلفت وسائل بریطانیا في أسالیب إخضاع مناطق نیجیریا، حیث كان احتالل نیجیریا 
الجنوبیة بفضل وبمساعدة التجار والمبشرین، ثم احتالل األقالیم الشمالیة بالطریقة العسكریة 

  .)2(التي أطلق علیها اسم محمیة شمال نیجیریا
مندوب سامي لها على أن یقوم بمد سلطان بریطانیا شماال " لوجارد كارل"وعین علیها 

إلى الحدود المتفق علیها مع الحكومة الفرنسیة، وكان طبیعیا أن یؤدي هذا األمر إلى 
مارة " سوكوتو"االصطدام مع سلطنته    .)3(رات اإلسالمیةوغیرها من اإلما" كانو"وإ

وذلك من أجل ،ولقد بدأت الحكومة البریطانیة باستخدام الطرق الدبلوماسیة أي السلمیة 
إخضاع ممالیك اإلمبراطوریة الفوالني بشمال نیجیریا وأرسلت الحكومة البریطانیة مرسوم 

یبین لهم وأمراء الوالیات لكي " عبد الرحمن"ملكي الذي كان مترجما إلى العربیة إلى حاكمها 
  .على المناطق الشمالیة )4(سیطرة شركة النیجر الملكیة

وكان رد فعل الخلیفة وأمراءه أنهم رفضوا التعامل معهم وبینوا لهم عدائهم لبریطانیا، 
مل العسكري من أجل ع المنطقة وغیر سیاسته وبدأ بالعومن هنا نالحظ فشل لوجارد في توس

  .)5(سوكوتو السیطرة على مملكة الفوالني وعاصمتها
م بدأت تقدم الجیوش البریطانیة إلى إمارات كونتا جورا وبیدا الذین 1901وفي عام 

كانوا تابعین إلى مملكة الفوالني بسبب سوء المعاملة للسكان وباإلضافة إلى كثرة إغارتهم 

                                                             
  .131، ص المرجع السابق: الذهبي علي محمد )1(
  ، ص  1990، الیونسكو، باریس، 7، مجلدتاریخ إفریقیا العام: أد وبواهن ألبیر )2(
  .573، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا واستعمارهاشوقي الجمل،  )3(

(4) Bruns, op, cit, p 106. 
(5) Ibid., p 204. 
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واألسالیب الوحشیة التي استعملوها ضدهم هذا ما دفعهم للدخول  )1(على القوات البریطانیة
  .)2(إلى الوالیات حتى وصلوا إلى مدینة بوال

ولقد أرسل لوجارد قوة حربیة قویة بزعامة الكولونیل مورالند وقد تمكن أن یتغلب على 
من م هدم مدینة بونو، وقد كان 1902الفوالنیین وذلك بفضل أسلحته المتطورة، وفي عام 

م في معركة على ضفاف 1900، إال أنه فشل من طرف الفرنسیون عام )3(قبل رابح الزبیر
منطقة تحت نفوذها، وتقدمت إلى الاإلنجلیز  ، وقد وضع"روافد بحیرة التشاد"ي نهر شار 

طریق سهل لقوات الم، سقطت إمارة كانوا التي بفضلها أصبح 1902مدینة كانوا، وفي عام 
سقطت سنة و  عن الوقوف في وجه البریطانیینوعجزوا ،كة الفوالني لوجارد الحتالل ممل

  .)4(م1903
ه على سوكوتو بشرط نمحمد الطاهر بن علي بن محمد لتعیولقد اتفقت بریطانیا مع 

  .)5(احترام الدین اإلسالمي
ولقد تمكن لوجارد بدمج األقالیم الثالثة من مستعمرة الجوس ومحمیة نیجیریا الجنوبیة 

  .)6(1914نیجیریا الشمالیة تحت اسم نیجیریا االتحادیة عام ومحمیة 
  
  
  
  

                                                             
  .573، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا واستعمارهاشوقي الجمل،  )1(
  .572المرجع نفسه، ص  )2(
، یعد من الزعماء المسلمین الذین لعبوا دورا هاما في منطقة وسط إفریقیا ومقاومة 1844 -1900: رابح الزبیر )3(

االستعمار األوربي، ولد في أحد قرى بحر الغزال، واستطاع تأسیس مملكة واسعة شملت أجزاء كبیرة من بحجیرة التشاد، 
  .117، ص 1989األوروبي إلفریقیا، عالم المعرفة، الكویت،  المسلمون واالستعمار: عبد الرزاق إبراهیم: أنظر

  .275، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا واستعمارهاشوقي الجمل،  )4(
  .275، المرجع السابق، صتاریخ كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل )5(
  .262، ص 2002عمان،  ، دار الفكر،1، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: حمیدي عباس جعفر )6(
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  :الظروف السائدة في نیجیریا في ظل االستعمار: المبحث الثاني
  :الظروف السیاسیة: أوال

سواحل  إلىم قام البریطانیین بتوجیه أنظارهم 1807بعدما تم إلغاء تجارة الرقیق سنة 
غرب إفریقیا وبالتحدید في منطقة الجوس من أجل ممارسة تجارتهم فیها متخذینها مركزا 

حیث قاموا بمهاجمتها في دیسمبر ،، ومن هنا بدأ الزحف البریطاني على المنطقة )1(تجاریا
م واستطاعوا االستیالء علیها وعینوا علیها حاكما وطنیا من أنصارهم وهو أكیتوي 1851

، )3(م أصبحت الجوس تحت الحمایة البریطانیة1861، وفي سنة )2(ملكا لها سابقاالذي كان 
بعد األخذ بإذن وزیر الخارجیة البریطانیة الحتاللها، كما أن مستعمرة الجوس في سنة 

من مستعمرات غرب إفریقیا والتي كان د مستعمرة مستقلة بل أصبحت جزءا م لم تع1866
م تم إعادة تنظیم هذه المستعمرات وقسمت الى 1882ولكن في سنة ،مركزها سیرالیون 

مستعمرتین هما سیرالیون وساحل الذهب كما وضعت الجوس تحت إدارة حاكم ساحل 
  .م عادت الجوس مستعمرة مستقلة من جدید1886الذهب إال أنه في سنة 

وهذا ما ،م قامت حكومة الجوس ببسط نفوذها على أراضي الیوروبا 1937وفي سنة 
حكومة البریطانیة إلعالن الحمایة على أراضي الیوروبا وأطلقت علیها اسم محمیة أدى بال
  .)4(الجوس
 ،م1886تجمع الشركات في شركة واحدة سمیت بشركة النیجر في سنة  إلىما أدى م

ونقلت  ،وبعدها نشأت شركة أخرى قضت على الشركة األولى وهي الشركة اإلفریقیة المتحدة
م، فحصلت على مرسوم 1882إلیها جمیع حقوقها حیث أصبحت شركة النیجر الملكیة سنة 

یعطیها حق احتكار تجارة منطقة النیجر وأصبحت لها السلطة الكاملة على مناطق النهر 
م قامت الحكومة البریطانیة بشراء 1899وفي سنة . وضمنت حریة المالحة في نهر النیجر

                                                             
  .4المرجع السابق، ص : ماريبا بكر حسن قدر  )1(
  .212، المرجع السابق، ص استعمار إفریقیا: زاهر ریاض )2(
  .145المرجع السابق، ص : إحسان حقي )3(
  .219، مرجع سابق، ص استعار افریقیة: زاهر ریاض )4(
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م حلت سلطة التاج البریطاني 1900نصف ملیون جنیه،  وفي سنة جمیع حقوق الشركة ب
  .)1(محل سلطة الشركة وسمیت المنطقة باسم محمیة نیجیریا الجنوبیة

ومن أنظمة الحكم التي عرفتها نیجیریا في فترة االستعمار البریطاني هو نظام الحكم 
، فهو )3(یقها اللورد لوجارد، وهو من بین السیاسات البریطانیة التي قام بتطب)2(الغیر مباشر

  .)4(أول من طبق هذا النظام في إفریقیا وكانت أول دولة مسها هذا النظام هي نیجیریا
حیث أراد اللورد لوجارد أن یبقي الحكم على الزعماء المحلیین من اجل وضعهم تحت 

نفاق أموال    .)5(كبیرةالسیطرة البریطانیة وتسییر األمور دون تدخل اإلدارة االستعماریة وإ
ومن غیر الممكن أن یوجد نظام الحكم المباشر ألن المقاطعة كانت آهلة بالسكان 
ولوجارد كان ینقصه الموظفین المدربین وكذلك عدم امتالكه لألموال الكافیة لإلدارة والمباشرة 

  .)6(للمقاطعة
تطبیق نظام الحكم الغیر مباشر في نیجیریا  إلىومن األسباب التي دفعت لوجارد 
  :یشمل فیها بعد المستعمرات البریطانیة هي

عدم وجود بدیل عملي إلدارة مناطق مختلفة نظرا للنقص الكبیر في عدد اإلداریین  .1
 .العاملین هناك

 .عدم وجود بدیل .2
ة مما جاب األمراض المنتشر  إلىصعوبة منطقة غرب إفریقیا وطبیعة مناخها االستوائي  .3

 .جعل المنطقة قلیلة االستیطان من طرف الرجل األبیض
                                                             

  .214، مرجع سابق، ص استعار افریقیة: زاهر ریاض )1(
والمقصود به هو ترك السلطة في أیدي رؤساء العشائر والقبائل ویمنح الحكم لألمراء المحلیین : الحكم الغیر مباشر )2(

، المرجع السابق، ص تاریخ االستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیا: عبد الحمید زوزو: انظر. فیها یخص كل شؤون الحیاة
38.  

  .86مرجع سابق، ص ، دراسات غرب إفریقیا: شوقي الجمل )3(
  .323، المرجع السابق، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )4(

(5) Robert Collins : western africain history, Library of congrées, 1997, p 230.   
  .341فیج جي دي، المرجع السابق، ص  )6(
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فذة مثل شمال نیجیریا ونفوذ قوة الزعماء المحلیین في األقالیم التي كانت لها كلمة نا .4
 .)1(عدوان شعوب المنطقة تجاههم إلىهم وبالتالي تؤدي نعدوا

واقتناعها بأهمیة الرأي وعي البرلمان االنجلیزي من التجربة األمریكیة وموافقة بریطانیا  .5
 .)2(العام في المستعمرات في إدارة شؤونها

  :وتتمثل أهداف هذا النظام في
استمرار تعاون الزعماء الوطنیین والمؤسسات القبلیة والمحلیة مع اإلدارة الحكومیة  .1

 .البریطانیة
 .)3(یصبح هؤالء األفراد وهذه المؤسسات جزء من هذه اإلدارة الحكومیة .2
 .بالتقالید والعادات الموجودة عدم المساس .3
 .)4(تحاشي اإلنفاق وذلك بواسطة توظیف أبناء البالد الذین لهم النفوذ بین الوطنیین .4

  :وقد وضع لوجارد مجموعة من المبادئ لهذا النظام
 عدم حمل السالح وتشكیل قوات مسلحة للحكام الوطنیین. 
 احتفاظ اإلدارة البریطانیة بحق التشریع. 
 بحق تشریع ملكیة األرض لألغراض العامة یحتفظ الحكام. 
 فرض الضرائب یكون تحت إشراف السلطة البریطانیة. 
 5(حق الحكام في اختیار حلف الرئیس المحلي المتوفى كما یحق له عزل أي رئیس(. 
 

                                                             
  .212المرجع السابق، ص : فیصل محمد موسى )1(
  .212المرجع نفسه، ص  )2(
  .323، المرجع السابق، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )3(
  .159، المرجع السابق، ص تاریخ  كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل )4(
  .87، المرجع السابق، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر :شوقي الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )5(
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كما ظهرت المجالس التنفیذیة والتشریعیة حیث اتسمت السیاسة البریطانیة بالمرونة لذا 
قامة المجالس التنفیذیة والتشریعیة كان من المظاهر  الممیزة لها إصدار الدساتیر المتتالیة وإ

  .)1(المختلفة
حیث لعب موظفي المجالس التنفیذیة دورا كبیرا عن طریق نصح الحكام الذین كانوا 
یقومون بحكم المستعمرة، إضافة لذلك كان لكل مستعمرة بریطانیة مجلس تشریعي حیث كان 

  .)2(م1862ي الجوس أسس سنة أول مجلس تشریعي ف
ذلك فقد كون التجار البریطانیین اتحادا فیما بینهم لحمایة مراكزهم التجاریة  إلىإضافة 

التي كانت تتعرض لهجمات القراصنة األوروبیین واإلفریقیین، وكان هذا االتحاد یتخذ 
رض الضرائب القرارات بعد األخذ بإذن الحكومة البریطانیة، فتهتم بمشكالت التجارة وتف

إقبال التجار البریطانیین للعمل هناك  إلىوتسدید الدیون وتنظیم األحوال، وهذا النجاح أدى 
نشاء مراكز تجاریة والدخول  الداخل، ولكن هذا الوضع لقي معارضة شدیدة من طرف  إلىوإ

  .)3(التجار البریطانیین المقیمین على الساحل
كما أصبحت الحكومة  ،ى هذه الشركاتعملوا على تحریض الوطنیین باالعتداء عل

البریطانیة تتدخل في تعیین الموظفین فیها وتعتبر أن كل مصادر اإلیراد والضرائب التي 
  .)4(تجمعها الشركات یجب أن یوافق علیها األهالي

م الذي نص على 1922أما التطورات الدستوریة التي عرفتها نیجیریا من بینها دستور 
المستعمرة والمنطقة الجنوبیة، أما في الشمال، فكانت  إلىدت سلطته تكوین مجلس تشریع امت

تحت سلطة الحاكم وجمیع أعضائه من الموظفین وكذلك دستور ریتشاردز مجلسه التنفیذي 
وأقلیة غیر موظفین  28ظل تشكیله كما في السابق أما أعضائه كانوا أغلبیة الموظفین 

  .17عددهم 
                                                             

  .323، المرجع السابق، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )1(
  .341المرجع السابق، ص : فیج جي دي )2(
  .214، المرجع السابق، ص استعمار افریقیة: زاهر ریاض )3(
  .214، ص المرجع نفسه )4(
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وأجد نظام مجلس الوزراء  ،ونیجیریا الشكل الفدراليأما الدستور الجدید الذي منح 
  ."هود كلیفورد"وصار المجلس التنفیذي مجلس وزراء رئیسه الحاكم العام 

وبهذا الدستور تكون رسمیا اتحاد نیجیریا الفدرالي وصارت الجوس العاصمة 
التي االتحادیة، وتم فصل جنوب الكمرون عن نیجیریا، ومن المالحظ أن هذه الدساتیر 

جاءت بها بریطانیا كانت تسعى لتبقى السلطة في أیدي الحاكم العام، كما نصت كلها على 
  .)1(بقاء بریطاني في هذه المناطق بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  :الظروف االقتصادیة: ثانیا
قبل دخول االستعمار البریطاني لنیجیریا كان االقتصاد النیجیري یتمیز بطابع تقلیدي 

بائل بحكم التكوین إشباع حاجات القبائل، حیث كانت األرض النیجیریة ملك للق لىإیهدف 
ح ألي فرد من غیر أفراد القبیلة باستخدام هذه األرض بأي شكل من مالقبلي ولم یس

  .)2(األشكال
ولكن منذ أن دخل االحتالل البریطاني لألراضي اإلفریقیة اعترف بقدرة قوته 

وهذا  ،لح البریطانیة فیما وراء البحاراكأهمیتها في تعزیز المصاالقتصادیة في مستعمراتها 
إن مهمتنا « :م عندما قال1895وري أمام البرلمان عام بالیز سما أفصح عنه رئیس الوزراء 

الشركات البریطانیة،  وفي كل هذه البلدان الجدیدة أن نمهد الطریق أمام التجارة البریطانیة
خاصة في هذا الوقت الذي بدأت تغلق فیه الطرق ،ني تشغیل رأس المال البریطا موأما

والمنافذ األخرى تدریجیا في وجه الطاقات التجاریة لشعبنا بفعل مبادئ تجاریة یزداد عدد 
یسود شعبنا، وسوف تسود تجارتنا ویسیطر رأس سوبعد بضع سنوات  دها بشكل مطر مؤیدی

تتطلب إال شرطا واحدا أن تمكنوها من مالنا، أیها السادة اللوردات إنها حقا لقوة عارمة ال 
  .)3(»دخول هذه البالد حتى تستطیع أن تعمل وال بد أن تفتح أمامها الطریق

                                                             
  .92، المرجع السابق، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي الجمل، عبد الرزاق إبراهیم )1(
  .41، المرجع السابق، ص السیاسات في إفریقیا السوداء: انهوبیر دیش )2(
  .393، ص المرجع السابق: ألبیر أدوبواهن )3(
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وبالفعل منذ أن سیطرت بریطانیا على نیجیریا رغبت في إقامة مناطق قاصرة على 
الغابات من أجل منح امتیازات األراضي للمزارعین األوروبیین وأصحاب االمتیازات، بعدما 

بفضل  ،تفي نیجیریا لكن هذه المحاولة فشلأصدرت قانون على أساس وجود أراضي شاغرة 
حقوق السكان األصلیین التي شكلها مجموعة من المتعلمین جمعیة مناهضة الرق وحمایة 

طالبة من المجلس الشوري في لندن إصدار حكم مفاده أن هذه األرض  ،والحكام التقلیدیین
  .)1(من حق األهالي المحلیین

م قام االستعمار البریطاني بمد خطوط السكة الحدیدیة لربط نیجیریا 1926ففي عام 
الجوس أولهما في  ،صبح هناك خطان للسكة الحدیدیة في الشمالحیث أ،الشمالیة بالبحر 

  .الذي یعتبر المیناء الرئیسي في شرق المستعمرة توثانیها یبدأ من میناء هاركو ،رة المستعم
كما عرفت نیجیریا تطورا اقتصادیا ملحوظا منذ دخول االستعمار البریطاني إلیها، ففي 

منها الجلود والقطن وجوز الهند واألقالیم الساحلیة  ،شمال نیجیریا بدأ إنتاج سلع التصدیر
  .)2(كانت تقوم على تجارة الصادر من زیت النخیل والحبوب األخرى
ربي ازدادت في الجنوب الغو ،أما في جنوب نیجیریا فقد اهتمت بإنتاج زیت النخیل 

، )3(هذه الفترةهذین المحصولین ثلث أو ربع قیمة صادرات نیجیریا في  تاأهمیة الكاكاو إذ مثل
ومن أهم هذه الشركات ،كما لعبت الشركات البریطانیة دورا مهما في المجال االقتصادي 

تجارة شركة إفریقیا المتحدة التي أشرفت على جمیع صادرات البالد إذ بلغت حصتها في 
٪ من مجموع دخل تجارة 41,3نسبة  32.334.000) 1937ــ 1936(نیجیریا بین سنتي 

  .)4(البالد

                                                             
  .399المرجع السابق، ص : ألبیر أدوبواهن )1(
  .364، المرجع السابق، ص اریخ غرب إفریقیات: فیج جي دي )2(
  .364، ص المرجع نفسه )3(
  .50، ص 1961، مؤسسة روز الیوسف، القاهرة، نیجیریا وداهومي والكامرون: محمد إسماعیل محمد )4(
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كما سیطرت على األسواق في األراضي الخاضعة للسیطرة البریطانیة وخاصة 
، إذ أنشأت فروعا لها لتجارة الجملة والقطاع تدیرها شركات فرعیة مثل مخازن )1(نیجیریا

تجارة  الصادرات المتمثلة في زیت النخیل ومصانع تجفیف اللحوم في  إلىالجوس، إضافة 
ذلك اعتبرت  إلىس، وبعض الورش الهندسیة، إضافة سابیل ومصنع الفاتیالت في الجو 

الشركة الوحیدة التي تمتلك مخازن البرید في نیجیریا، كما كانت تشرف على اإلعالنات في 
إفریقیا الغربیة وتمتلك عددا من الصنادل وشركات المالحة الساحلیة والنهریة في نیجیریا، 

إال أنها أهملت المورد األساسي الذي یعتمد  ورغم اهتمام بریطانیا بتجارة الصادرات الواردات
  .)2(علیه األفارقة وهي الزراعة

  :الظروف االجتماعیة: ثالثا
منذ أن وطئت القوات االستعماریة البریطانیة نیجیریا عملت على إنشاء إرساالت 

نشر الحضارة الغربیة والمذاهب الفكریة والنظم  إلىتبشیریة في مختلف المیادین، تهدف 
  .حدوث أزمات وثورات فكریة إلىماعیة والعادات والتقالید الغربیة مما أدى االجت

 إلىوبطبیعة الحال كل هذه التغیرات التي جاءت بها بریطانیا كان من أجل الوصول 
وهو تحقیق مصالحها الدنیویة ومنافعها المادیة، ففي المجال االجتماعي تمیز  معین هدف

  .)3(مجالین مهمین وهما التعلیمي والصحي
وبإدخال  ذها السیاسي أكثر من أي شيء أخر،فمنذ البدایة كانت بریطانیا تهتم بنفو 

انب لت الجنظم من اجل توطید األمن لخدمة أغراضها االستعماریة وفي المقابل أهم
حتى لو كان إنشاء المدارس متأخرا إال أن الغرض منها هو تخریج  ،التعلیمي إهماال واضحا

  . )4(طبقة من الموظفین یعاونون كبار الموظفین من األجانب

                                                             
  .416ألبیر أدوبواهن، المرجع السابق، ص  )1(
  .50المرجع السابق، ص : محمد إسماعیل محمد )2(
  . 40المرجع السابق، ص: خضر مصطفى النیجیري )3(
  .358، المرجع السابق، ص استعمار إفریقیة: زاهر ریاض )4(
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إذ استقر ،م عرف التعلیم في نیجیریا بطریقة منتظمة 19ففي منتصف القرن 
إذ بدؤا في إنشاء  ،م1842والغوس منذ عام  "داد قري"المسیحیون في جنوب نیجیریا 

المدرس االبتدائیة بجانب الكنائس في بالد الیوربا بهدف تنصیر الوثنین والمسلمین، كما 
م سیطرت اإلدارة المسیحیة على 1926فرضت الكنیسة سیطرتها على التعلیم، ففي سنة 

  .معظم المدرس االبتدائیة والثانویة في الجنوب
وذلك بسبب سیادة ،علیم الغربي في شمال نیجیریا فقد كان بطیئا جدا أما عن دخول الت

، ولعل من أدلة تأخر وصول )1(التعلیم اإلسالمي وبسبب رفض المسلمین التعلیم الغربي
أن كلیة كاستینیا التي قصدها كثیرون من الزعماء السیاسیین  ،التعلیم الغربي لشمال نیجیریا

في حین كان المسلمون ،یة للمعلمین ولیست مدرسة ثانویة للشمال لتلقي العلم فیها هي كل
یلتحقون لسنین بمدارس تحفیظ القرآن مقابل الفترة نفسها التي كان المسیحیون یقضونها 

  .)2(بالمدارس التبشیریة في المناطق الساحلیة
في حین حرم المسلمون من ذلك إال  ،لتعلیم في نیجیریا على المسیحیینكما اقتصر ا

  .)3(اسم نصراني وحمل اإلنجیل ویحضر الكنیسة كل یوم احد إلىإذا غیر اسمه اإلسالمي 
وبالفعل وافق ،لحاكم البریطاني فتح مدرسة ام طلب المسلمون من 1889وفي عام 

وهذا ما رفضه التبشیر وحولوا  ،وفتحت مدرسة توالها الشیخ إدریس المستعمر على ذلك
مدرسة حكومیة وأزالوا منها طابعها اإلسالمي، كما أن  إلىالمدرسة بعد وفاة ناظرها 

الكنائس  داحوالنصارى في مجال التعلیم فات السلطات البریطانیة لم تساوي بین المسلمین
الخاصة فهي  أما المدارس اإلسالمیة،العالمي والدول الصلیبیة تدعم المدارس التبشیریة 

وفوق كل هذا عملت بریطانیا على منح األقلیات النصرانیة  ،محرومة من هذا الدعم
  .المناصب المهمة في الدولة وأبعدت منها أهل البالد المسلمین

                                                             
  .17المرجع السابق، ص : با بكر حسن قدر ماري )1(
  .84المرجع السابق، ص : بیتر لوبد )2(
  .184، ص القاهرة ،الوفاء لطباعة والنشر ،)إفریقیا(المجتمع اإلسالمي المعاصر : جمال عبد الهادي )3(
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كذلك بالنسبة للجانب الصحي فرغم أن بریطانیا أرسلت الكثیر من المستكشفین 
إال أنها لم تعطي أي اهتمام لحالتهم الصحیة ،نیجیریا  إلىاألوروبیین والجمعیات العلمیة 

  .غایتهم التي سعوا إلیها إلىرغم أن الكثیر منهم فقدوا حیاتهم في سبیل الوصول 
من  ،م19وقد بدأ اهتمام هذه لجمعیات التبشیریة بهذا الجانب في منتصف القرن 

أوال، حیث كانت خدمتهم الطبیة لإلفریقیین بنسبة قلیلة للغایة  بیینورو األأجل العنایة بصحة 
  .)1(في حین اهتمامها بالمواطنین األوروبیین بنسبة أكبر

م یعتبر بدأ االهتمام الفعلي للحكومات البریطانیة للحالة 20غیر أن بدایة القرن 
ة الوفیات وذلك بعد طلب التجار البریطانیین هناك بالتدخل من أجل وقف نسب،الصحیة 

العالیة، وذلك بسبب الظروف السیئة التي كان العمال اإلفریقیین یعیشون تحت وطئتها 
تأسیس وحدات عالجیة في أماكن استیطان  إلىوهذا ما أدى بها ،بسبب سوء التغذیة 

البریطانیین ورغم أن اإلفریقیین كانوا ال یثقون بالعالج األوروبي ولكن تفشي المرض بینهم 
  .)2(المستشفیات والمراكز العالجیة األوروبیة إلىاللجوء  إلىسبة الوفیات أرغمهم وارتفاع ن

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .184المرجع السابق، ص : جمال عبد الهادي )1(
  .185المرجع نفسه، ص  )2(
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  :تمهید
منذ دخول االستعمار البریطاني لألراضي النیجیریة واجهته المقاومة الوطنیة بنوعیها 
المسلحة والسلمیة من مختلف المناطق حیث وقفت في وجه االستعمار من أجل استرجاع 

  .االستقاللالسیادة وتحقیق 
إذ تضافرت عدة عوامل داخلیة وخارجیة ساعدت على بروز أكبر مقاومة وطنیة في غرب 
إفریقیا ومن خالل هذا الفصل سنوضح الدور البارز الذي لعبته هذه الحركة الوطنیة لتحقیق 

  .االستقالل
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  :ردود الفعل النیجریة حول االستعمار البریطاني: المبحث األول
  :المقاومة الوطنیة في جنوب نیجیریا

، )1(نجد أن رد فعل سكان جنوب نیجیریا على االستعمار البریطاني كان معادیا لهم
حیث اجتمع الوطنیون في الجوس بزعامة كوسكو منذ أن أعلم بمحاولة بریطانیا التدخل في 

كو في شؤون الجوس بحجة وضع حد لتجارة الرقیق ورعایة مصالح بریطانیا، بدأ كوس
أن تلجأ إلى أسالیب المفاوضة، ببریطانیا بتعریف بتجارتهم وهذا ما دفع المضایقة الرعایا و 

وأعلن كوسكو أن صداقة  ،حیث أرسلت وفدا للتفاوض معهم لكن هذه المحاولة باءت بالفشل
  .)2(إنجلترا غیر مرغوب فیها

البریطانیة، موقف العدائي الذي أقرره حاكم الجوس ضد الحكومات الومن خالل 
أرسلت القوات البریطانیة قوة مسلحة لمقاومة زعیم الجوس، إال أنهم لم ینجحوا أمام القوات 

  .)3(البریطانیة بسبب أسلحتها المتطورة وأصبحت الجوس مستعمرة بریطانیة
ولكن السكان المحلیین لم یقبلوا هذا اإلجراء من الجوس خاصة بعد توقیع معاهدة مع 

ر تجارتهم في الجوس، ومن هنا بدءوا یعارضون یسعطت لهم الحق في تریطانیا التي أب
  .)4(البریطانیین

ثم بدأت المرحلة الثانیة من مراحل المقاومة الوطنیة لالستعمار البریطاني لنیجیریا، 
حقوق یة معروف باحتكار التجارة ونهب وذلك برفض األهالي من سیاسة النیجر الملك

، وعبر القبائل عن غضبهم )5(عدة مشاكل مع القبائل اإلفریقیة الوطنیین التي أدت بهم إلى
بمحاصرة مراكز الشركة التجاریة ولم یتراجعوا األهالي عن أعمالهم عدائیا فبقوا باستمراریة 

                                                             
  .146المرجع السابق، ص : ألبیر أدوبواهن )1(

(2) Burns, op, cit, p 117. 
  .569، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل )3(
  .212المرجع السابق، ص ، استعمار إفریقیة: زاهر ریاض )4(
  .212نفسه، ص  )5(
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م بتصفیة شركة النیجر 1899لهذه الشركات لذلك اتخذت الحكومة البریطانیة قرارا سنة 
  .)1(الملكیة وتولى األمر في نیجیریا
م، كانت مملكة االیجیبو هي الوحیدة التي اتخذت موقف 19وفي الثمانینات من القرن 

الوجود البریطاني، لذلك اتخذت بریطانیا إهانة قنصلها ذریعة لشن حملة  تالعداء ورفض
یبو جیشا لمدافع الرشاشة، وجمعت كذلك اإلیجوجهزت ما یقارب ألف رجل مسلح بالبنادق وا

ف مقاتل إال أن تغلبت علیهم القوات البریطانیة رغم كثرة عددهم آال 10آالف و 7یتراوح 
  .)2(وذلك بفضل أسلحتها المتطورة

  :المقاومة الوطنیة في شمال نیجیریا
بدأت المقاومة الوطنیة في شمال نیجیریا ضد الوجود البریطاني في نیجیریا منذ عام 

  .)3(م1900
وتم إنشاء قوات حدود غرب إفریقیا  ،بعدما ما ألغت الحكومة البریطانیة هذه الشركة

لبسط نفوذها، وعهدت هذه المهمة إلى اللورد فریدریك لوجارد، وبدأ بإدارته الجدیدة، حیث 
كانت قوة حدود إفریقیا ال تتعدى كتیبتین من المشاة وكتیبة من الفرسان، ونظرا لقلة قواته 

حیث أرسل إلى الخلیفة  ،ةیفخلوعدم استعداده العسكري، فإنه بدأ یقیم عالقات طیبة مع ال
م، معلنا اإلدارة الجدیدة، وبین في فقرته األولى بأن شركة 1902مرسوما باللغة العربیة عام 

النیجر الملكیة قد حكمت مناطق النیجر، وعندما لجأت في تغییر األسلوب القوة في حكمها 
  .)4(لهذه المناطق فقد قررت الحكومة البریطانیة في تغییر اإلدارة

                                                             
  .572المرجع السابق، ص  استعمارهاو  تاریخ كشف إفریقیا: شوقي الجمل )1(
  .146المرجع السابق، ص : ألبیر أدوبواهن )2(
  .573، المرجع السابق، ص تاریخ كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل )3(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، نیجیریا ودور الشیخ عثمان بن فودي في ترسیخهاإلسالم في : أحمد محمد لواء الدین )4(

  .182م، ص 2009لبنان، 



 نشأة الحركة الوطنیة في نیجیریا...........................................الفصل الثالث

 49 

فلم یحاول الخلیفة إثارة البریطانیین ولم یحاول إقامة جسور العالقات مع األوربیین، 
  .)1(الذین احتلوا أجزاء من دولته

فقد أظهر الخلیفة لهم العداء الواضح إلى اإلدارة الجدیدة وبین مرسول لوجارد یدعى 
  .)2(عن رغبته في عدم قبول أیة رسائل جدیدة من األوربیین" كیاري"

منا : "م أفاد لوجارد حكومته بأنه قد تسلم خطابا من الخلیفة یقول فیه1902عام  وفي
إلیكم یجب أن تعلموا أنني ال أوافق على أن یقیم أي واحد منكم، ولن أسمح بالتعامل معكم 
فیما بعد، ومن ثم فلیس هناك أي تبادل بیننا وبینكم سوى ما بین المسلمین والكفار، إن 

، وقد فشلت أول )3("فرضها اهللا علینا، ولیست هناك قوة فوق قوة اهللالحرب المقدسة قد 
  .مبادرة سلمیة من طرف لوجارد أدرك أن الحل الوحید هو العمل العسكري

م قرر لوجارد الهجوم على إمارات كانو، وكان علیه أن یجد 1902في أفریل عام 
مصرع الكابتن مولوني في  مبررات ما یقنع به حكومته للقیام بهذه الحملة، وكانت عملیة

  .)4(إمارة كیفي هي الدلیل الكافي
" الكولونیل مورالند"م قررت القوات البریطانیة الزحف إلى كانو بقیادة 1903وفي عام 

وواصلت القوات تقدمها حتى صارت على بعد ستة أمیال من المدینة، وأرسل لوجارد مرسوما 
عن نیته السلمیة وأنه یحارب فقط نائب الحاكم باللغة العربیة إلى سكان المدینة یعرب فیه 

  .)5(الهارب من كیفي
لتقدیم " سوكوتو"أما أمیر كانو فلم یكن متواجد فقد ذهب مع نوابه إلى العاصمة 

 3فروض الطاعة والوالء للخلیفة الجدید، لذلك انتهز لوجارد هذه الفرصة وأصدر أوامره في 
دافع المكسیم تضرب المدینة بعنف، ولكنها فشلت م القتحام المدینة، وبدأت م1903فیفیري 

                                                             
  .47، ص 1989، عالم المعرفة، الكویت، المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: عبد الرزاق إبراهیم عبد اهللا )1(
  .182المرجع السابق، ص : أحمد محمد لواء الدین )2(
  .48، المرجع السابق، ص إلفریقیاالمسلمون واالستعمار األوربي : عبد الرزاق إبراهیم عبد اهللا )3(
  .49نفسه ، ص  )4(
  .49نفسه، ص  )5(
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كل المحاوالت وأمام هذا العجز تحركت القوات البریطانیة نحو بوابة كاوبوجا، فأشعلت 
  .)1(النیران

تقدم نحو الداخل بفضل أسلحتهم الحدیثة أضطر الحراس للهروب أمام قصف النیران 
، بعد رفض القائد المسلم محمد الذي وتقدموا نحو قصر األمیر واستولوا علیه،البریطانیة 

الرجال الذین قاوموا وت على االستسالم، وسقط شهیدا مع رفض تسلیم القصر فقد فضل الم
  .)2(حتى الشهادة

كون قوة عسكریة اتجه بها إلى كانو، لكن هذه ،فواضطر أمیرها إلى استعمال الحرب 
ورغم ترك األمیر الجیش إال أن ، القوات اضطرت إلى التراجع أمام عنف المدافع البریطانیة

 3500واصل القیادة بباقي الجیش لم یزد على ) م1903 -1886(الوزیر محمد بخاري 
ودارت معركة عنیفة بین جیش المسلمین والقوات  ،جندي وتقدم بهم نحو مدینة كانو

طانیین ، وظهرت شجاعة المسلمین وألحقوا خسائر بالبر )3(البریطانیة بالقرب من المدینة رویا
سقوط مدینة كانو إال الوزیر مع عشرة من الرؤساء المحیطین به، ولم یبق لهم بعد  وقتل

  .)4(عاصمة الخالفة سوكوتو
وسار الجیش البریطاني ،م انضم الكابتن میرك إلى مورالند 1903مارس  11في 

من  4000جندیا، و 996ضابطا و 25الزاحف نحو العاصمة سوكوتو یضم حوالي 
فارس  2000للمعدات وأربعة مدافع مكسیم، أما الجیش سوكوتو فكان یضم حوالي الحمالین 

من جنود المشاة، وسالحهم عبارة عن حراب وسهام وبنادق مع بعض المسدسات  4000و
  .القدیمة

                                                             
، ص 1984، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، اإلسالم والحضارة اإلسالمیة في نیجیریا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم )1(

280.  
  .50، المرجع السابق، ص المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم )2(
  .187محمد لواء الدین أحمد، المرجع السابق،ص )3(
  .50، المرجع السابق، ص المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم )4(
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وعندما تحركت القوات البریطانیة بقیادة الكابتن میرك من مدینة أرغنغو إلى شاغاري 
ابا إلى البریطانیین یفید بأنه لن یحاربهم، وهكذا استسلم هذا ارتعد أمیر جواندو، وكتب خط

األمیر بسهولة مما سهل على القوات البریطانیة مواصلة تقدمها إلى عاصمة الخالفة 
ن بالطاهر "، وحصلت معركة عنیفة بین قوات البریطانیین والخالفة بزعامة الخلیفة )1(سوكوتو

تعتبر معركة عنیفة وذلك أنها بدأت من ،م 1903في مدینة برمي في عام " أحمد بن عتیق
حسم النهایة تمكن البریطانیین من ساعة الحادیة عشر إلى الساعة السادسة مساء، وفي 

سقوط عاصمة الخالفة ، ولقد دخلت الخالفة تحت سیطرة لمعركة بفضل أسلحتهم الحدیثة و ا
  .)2(واحدةالبریطانیین بعد انضمام جنوب نیجیریا مع شمالها في دولة 

وكتب إلى  مارنونام اتجه الوزیر محمد بخاري إلى مدینة 1903مارس  19في 
البریطانیین خطابا یعبر فیه عن رغبته في الصلح بشرط احترام الدین اإلسالمي ولما وجد 
استجابة منهم عاد إلى العاصمة سوكوتو والتقي بلوجارد واجتمع معه مسؤولین في الدولة، 

" محمد الطاهر بن علي بن محمد بلو الطاهر الثاني"جدید صار لقب وتم اختیار خلیفة 
  .)3(سلطانا بدال من لقب الخلیفة

وصارت مكانته كرئیس دیني له ،ولم یعد السلطان أكثر من مجرد أمیر لسوكوتو 
سلطة إشرافیة، وسجل لوجارد انتهاء الخالفة اإلسالمیة في سوكوتو في مرسوم له أعرب فیه 

قد أخضع هذه المناطق " عثمان بن فودي"والني في الفترة السابقة بقیادة الشیخ بأن الغزو الف
وصار الفوالني حق الحكم في هذه الجهات وجبائه الضرائب وعزل األمراء والحكام، ولكن 

  .)4(بسبب هزیمة الفوالني وسقوط الخالفة انتقلت كل األمور إلى الغزاة الجدد من البریطانیین
  
  

                                                             
  .285، المرجع السابق، ص المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: یمعبد اهللا عبد الرزاق إبراه )1(
  .189المرجع السابق، ص : محمد لواء الدین أحمد )2(
  .189 نفسه، ص )3(
  .53، المرجع السابق، ص المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم )4(
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  :م1961 – 1923الحركة الوطنیة : المبحث الثاني
  :ظهور التیارات السیاسیة: أوال
  :األحزاب السیاسیة .1

ارتبطت نشأة األحزاب السیاسیة في نیجیریا بتطور الحركة الوطنیة، ففي بدایة األمر 
كانت هذه األحزاب تسعى إلى تحسین أوضاع البالد ، وازدادت قوة هذه األحزاب نتیجة لدعم 

تمثلت في إنشاء ،األهالي لها فقد أجبرت القوة االستعماریة إلى إدخال إصالحات جدیدة 
، كما كان للوجود االستعماري ارتباطا وثیقا لظهور هذه )1(تعمرات اإلفریقیةدساتیر داخل المس

فتمخضت كل  ،وكذلك نتاج للتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة في فترة االستعمار،األحزاب 
ثم تقود نحو ،هذه التغیرات عن ظهور قوي اجتماعیة ونخب جدیدة لتحد من مظالم معینة 

  :)2(لحكومات االستعماریة فمن بین هذه األحزاب نذكرإحالل حكومات إفریقیة محل ا
  :الحزب الدیمقراطي النیجیري  . أ

، من طرف )3(م1923لعل أشهرها الحزب الدیمقراطي النیجیري الذي أسس في سنة 
ضمان أمن ورفاهیة شعب مستعمرة : "، فقد كان هدفه المعلن)4(هوبرت مكاولي في الجوس

وحمل رایة ،ومحمیة نیجیریا باعتبارها جزءا ال یتجزأ من كومنلوث اإلمبراطوریة البریطانیة 
إلى أن یتحقق هدفها الطموح أال ،الحق والصدق والحریة والعدالة إلى أعلى قمم اإلمبراطوریة 

  .)5("جل الشعبوهو حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أ

                                                             
(1) Michel Crowder : the story of Nigéria, London, 1962, p 242.   

، ص 1987، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، األحزاب السیاسیة في العالم الثالث: أسامة الغزالي حرب )2(
114.  

  .637المرجع السابق، ص : ألبیر أدوبواهن )3(
  .81المرجع السابق، ص : سامي منصور )4(
  .219، ص 2006 ،لبنان ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،المعاصرالحدیث و  إفریقیافي تاریخ : محمد علي القوزي )5(
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مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقف الوالء الذي ال یتبدل لعرش وشخص صاحب "
جراءاته  الجاللة الملك اإلمبراطور عن طریق التزام الدستوریة في اعتماد أسالیب الحزب وإ

  .)1("العامة
  :ومن بین مطالب هذا الحزب

 .یقدم الحزب أعضائه في انتخابات المجلس التشریعي -
 .ة إلنشاء جهاز للحكم المحلي في الجوسالدعو  -
 .الدعوة لحریة التجارة -

م إلى المجلس الوطني لنیجیریا والكامرون 1944ول سنة وهو الحزب نفسه الذي تح
  .)2(بعد فشل الحزب الدیمقراطي النیجیري

  :حركة شباب نیجیریا  . ب
معین إال م لم یكن لها أي برنامج أو هدف سیاسي 1930أسسها أوولوو وأزیكوي سنة 

  :م أعلنت أهدافها وهي1938أنها استطاعت توحید شباب نیجریا تحت لوائها ولكن في عام 
  .إلغاء نظام الحكم غیر المباشر -
  .توحید شباب نیجیریا ونبذ القبیلة حتى ال تفرق وحدته -
  .المطالبة بإشتراك النیجریین في غدارة شؤون البالد -

الدیمقراطي في االنتخابات وفي سنة  م فازت هذه الحركة على الحزب1938في سنة 
م تعرض أزیكوي لهجوم من قبل بعض قادة هذه الحركة فاستقال منها وكانت هي 1940

  .)3(بادیة نهایة هذه الحركة

                                                             
  .219المرجع السابق، ص : محمد علي القوزي )1(
  .83المرجع السابق، ص : سامي منصور )2(
  .84 نفسه ص )3(
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ولكن بعد قیام الحرب العالمیة الثانیة أوقفت هذه األحزاب والجمعیات إال أنها بعد 
تغییر األحوال السیاسیة واالقتصادیة  الحرب ظهرت مجموعة من األحزاب القویة عملت على

  :واالجتماعیة داخل نیجیریا ومن بین هذه األحزاب
  :)NCNC(المجلس الوطني لنیجیریا والكامرون   . ج

 Herbert(" هربرت ماكاولي"م على ید السید 1944تأسس هذا المجلس سنة 

Macaulay( موت ماكاولي ، وقد كان هذا المجلس امتداد للحزب الدیمقراطي النیجیري وبعد
رئاسة الحزب فقد حاول نشر مبادئه وأفكاره بین الشباب المتعلمین " نامیدي أزیكبوتي"تولي 

والمثقفین حیث كان یدعو إلى العمل اإلیجابي ضد االستعمار، ویؤمن باإلندماج االجتماعي 
  .)1(لشباب نیجیریا ویدعوهم لوحدة البالد

  :تطبیقها ومن بین األهداف التي سعى هذا المجلس إلى
  .تطبیق مبدأ الدیمقراطیة -
  .إتباع وسائل مناسبة لتدریب الشعب النیجیري للوصول بهم إلى الحكم الذاتي -
  .ضمان الحریة السیاسیة والتطور االقتصادي والعدالة االجتماعیة -
  .سعى الحزب إلى الحكم الذاتي داخل إطار الكومنولث البریطاني -

الجماهیر النیجیریة مما أدى بها للمطالبة ولقد وجد نامیدي تفاعل كبیر من قبل 
بإصدار دستور جدید یضمن الحریات السیاسیة والدیمقراطیة وهذا ما وافقت علیه الحكومة 

  .)2(م1947في عام 
  
  
  

                                                             
رسالة ماجستیر في ، )م1960 -1914(حركة التحرر في نیجیریا ضد االستعمار البریطاني : سالم عبد اهللا الفالح )1(

  .120، ص 2013 -2012التاریخ الحدیث والمعاصر، 
  .158ص  ،2009دار نون، القاهرة، ، ثوار إفریقیا: شوقي الجمل عبد اهللا إبراهیم )2(
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  :)AG(حزب جماعة العمل   . د
م وهو عضو في المجلس 1950سنة  )Siralkige(" سیر أالكیجا"تأسس على ید 

رئیسا لهذا الحزب حیث جاء بمجموعة من " أوولوو"التنفیذي في نیجیریا، ثم جاء محله السید 
  :األهداف منها

  .إجباریة التعلیم المجاني في نیجیریا -
  .أن یكون لدى نیجیریا دورا بارزا داخل الكومنولث -
  .)1(رفع أجور العمال -

حزب المجلس الوطني لنیجیریا والكامرون على أن تكون سنة اتفق حزب العمل مع 
ولكن هذا لقى معارضة من المؤتمر  ،م هي السنة التي تكون فیها نیجیریا مستقلة1956

م تم المناداة للحكم الذاتي، واتفقت كل األحزاب على السنة 1959الشمالي غیر أنه في سنة 
  .)2(تقالل والحكم الذاتيم وهي سنة االس1960الحاسمة لنیجیریا وهي عام 

  :)NPC(حزب الشعب الشمالي   . ه
م تكون من أبناء الهوسا 1951یعد من أكبر األحزاب السیاسیة في نیجیریا تأسس سنة 

  :والفوالني وكان من أهداف هذا الحزب ما یلي
  .أخذ السلطة من الرؤساء التقلیدیین لتوطید سلطة الحزب -
  .الصداقة بینهممدید العون للشعوب األخرى وتوحید  -
صالح الحكم المحلي -   .یهدف إلى استقالل نیجیریا في ظل الكومنولث وإ
  .اإلبقاء على النظام التقلیدي لألمراء والرؤساء -

م 1959م وأصبح في عام 1956م و1951وقد فاز في انتخابات مجلس الجمعیة سنة 
  .)3(أكبر األحزاب السیاسیة في نیجیریا

                                                             
  .44ص  ،2008 ،الدار القومیة لطباعة والنشر ،استقالل نیجیریا: حمد صوار أ )1(
  .122المرجع السابق، ص : سالم عبد الفتاح )2(
  .93المرجع السابق، ص : أحمد صوار )3(
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  :حزب المنطقة الوسطى المتحدة  . و
م سمیت 1950تألف من مجموعتین إحداهما سنة ، م 1955تأسس هذا الحزب سنة 

واندمجا معا في منظمة واحدة لفترة وجیزة وبعد ذلك انفصال، " عصبة المنطقة الوسطى"
واتحدت إحداهما مع مؤتمر الشعب الشمال وبقى اآلخر منفردا في مؤتمر المنطقة الوسطى 

  .لمنطقة الوسطىوكان یطالب بإنشاء إقلیم منفصل ل
  :حزب شباب نیجیریا  . ي

إذ دعت إلى االنضمام  ،م بمدینة عبدان بتأیید من الحاكم العام1960تأسس في سنة 
وأصبح الحزب یطالب بالوحدة ، مات الریاضیة والجمعیات الثقافیةله بعض األحزاب والمنظ

  .)1(اإلفریقیة وسیاسة الحیاد ویدعو لخلق نیجیریا متحدة بدال من نظام فدرالي
  :الحركة العمالیة .2

لقد ساهم العمال بدور فعال في التعبیر عن مطالبهم ومساندة حركات التحرر وأنشئت 
كما استخدمت هذه النقابات اإلضرابات وحركات المقاطعة  ،العدید من النقابات العمالیة

م جاء الرتفاع تكالیف المعیشة 1945م و1939، من بینها إضراب )2(وتعطیل العمل
اتحادا نقابیا سنة  17حیث تم إنشاء ، أسعار السلع دون زیادة في األجور وتضاعف

م بعد القانون البریطاني الذي نص على ضرورة إنشاء اتحاد تجاري لنیجیریا عام 1945
یوما شمل خطوط السكة الحدیدیة  37م، إذ قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 1940

م الذي رفض فیه العمال 1949إضافة إلى إضراب  ومكاتب البرید طالبوا فیه بزیادة األجور،
شخصا  21وكان رد الحكومة البریطانیة هو إطالق النار علیهم حیث قتل ، دفع الضرائب 

  .وهذا ما زاد من غضب العمال وزاد من أعمال الشغب

                                                             
  .96المرجع السابق، ص : أحمد صوار )1(
  .637المرجع السابق، ص : ألبري أدوبواهن )2(
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مما زاد عدد النقابات ، لقد نجحت هذه النقابات في الوقوف ضد االستعمار بعد الحرب 
نقابة ) 91(في نیجیریا في نهایة الحرب العالمیة الثانیة وما بعدها حوالي حتى أصبح 

  .عمالیة
لالستعمار البریطاني  یمكن القول أن الحركات العمالیة كانت نوع من أنواع التصدي

نیجیریا كانت القوة الناشئة بعد الحرب العالمیة الثانیة فكانت رغبات وآمال  ألن، في نیجیریا
  .      )1(ء دولة مستقلة بعیدة عن االستعمارفي التحرر وبنا

نیة ها دور فعال في تنظیم الجبهة الوطلقد عقدت عدة مؤتمرات إفریقیة كبرى كان ل
  : ومن بین هذه المؤتمرات نذكر

 مؤتمر مانشستر : 
إذ یعد هذا  ،في مدینة مانشستر البریطانیة 1945عقد هذا المؤتمر في أكتوبر عام 

المؤتمرات اإلفریقیة وآخرها الذي یعقد خارج القارة اإلفریقیة في ظل الهیمنة المؤتمر من أهم 
االستعماریة، والداعیة لفكرة الجامعة اإلفریقیة إذ مثل منعرجا تاریخیا وعالمة فارقة في تاریخ 

  .العمل للوحدة اإلفریقیة
فقد تمیز هذا المؤتمر بالحضور الممیز للقادة األفارقة السود فكان كوامي نكروما 

Kwame Nkrumah  جوما كانیاتامن غانا، وJomo Kenyata ، وسام هافر  وزیكوي من نیجیریا
Sam Haffen  من جنوب إفریقیا، وجونسونJonsson  حیث سیطر هؤالء ،من سیرالیون

من إفریقیا األم على المؤتمر وتوجهاته السیاسیة وتراجع دور المثقفون والسیاسیون القادمون 
  .رواد الفكر من األمریكیین السود

  )2(:وقد اتخذ هذا المؤتمر قرارات منها
معارضة السیطرة األجنبیة على القارة اإلفریقیة ویعد هذا دعوة صریحة لالستقالل  -

 .اإلفریقي
                                                             

  .125المرجع السابق، ص : سالم عبد الفتاح )1(
  .8ص م، 2013، 3، م15، المجلة الجامعیة، عفكرة الوحدة اإلفریقیة وتطورها التاریخي: عالمختار الطاهر كرفا )2(
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 .إلغاء الحكم الذاتي في تقریر المصیر -
 .التقسیمات التي وضعتها الدولة االستعماریة للحیلولة دون إقامة وحدة سیاسیةرفض  -

ولذلك تبنى المؤتمر العدید من  ،لقي المؤتمر أذانا صاغیة بین الشعوب المستعمرة
من قبل الدعوة إلى تشكیل  .)1(الشعارات الوطنیة التي تتوافق مع مرحلة ما بعد الحرب

یا شعوب (ة التحریر في القارة السمراء، كما ظهر نداء تنظیمات وطنیة تتولى قیادة حرك
والذي یراه البعض البدایة الحقیقیة والفعلیة لفكرة الجامعة اإلفریقیة ) المستعمرات اتحدوا

  .)2(لتعرض نفسها على أرض القارة
 مؤتمر باندونغ:   

بمدینة باندونغ  1955أفریل عام  24-18انعقد هذا المؤتمر في الفترة ما بین 
 سري باكستان،(ت دول مشروع كولومبو االندونیسیة بناء على مبادرة من رؤساء حكوما

حیث انعقد في جو مشبع بروح الكراهیة لالستعمار على اعتبار أنه ) سیالن، اندونیسیا
  .السبب الرئیسي وراء المشكالت التي تعاني منها الدول المستعمرة األفریقیة واآلسیویة

  : ة إفریقیة وأسیویة وهيدول 29ضم هذا المؤتمر 
مصر، لیبیا، السودان، أثیوبیا، غانا،العراق، سوریا، لبنان، األردن، العربیة السعودیة، 
الیمن، تركیا، افغنستان، باكستان، اندونیسیا، برمانیا سیالن، الهند، الیابان، تایلندا، كمبودیا، 

  .)3(لشمالیة، الصین، إیرانالالووس، النیبال، الفلبین، الفیتنام الجنوبیة، الفیتنام ا
  : لقد رسمت مجموعة كولومبو للمؤتمر أربعة أهداف تتمثل فیما یلي

 .تشجیع التعاون فیما بین شعوب إفریقیا وآسیا -
 .دراسة المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لشعوب القارتین -
 .حث على كفاح شعوب القارتین ضد االستعمار والعنصریة -

                                                             
  .124المرجع السابق، ص : سلیم عبد الفتاح )1(
  . 9المرجع السابق، ص : المختار الطاهر كرفاع )2(
  .220، ص 2003، 8، مجلة المصادر، عآسیویة والقضیة الجزائریة-المؤتمرات األفر: عبد القادر خلیفي)3(
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التي یمكن أن تقدمها هذه الدول في مجال توطید السلم والتعاون حث بالمساهمة  -
 .)1(الدولي

 مؤتمر أكرا: 
على إثر استقالل غانا، دعا كوامي نكروما إلى عقد مؤتمر الشعوب اإلفریقیة وقد عقد 

ولقد  1958دیسمبر سنة  13إلى  5المؤتمر األول بأكرا عاصمة غانا في الفترة الممتدة من 
هیئة  شعبیة في إفریقیا وكانت االنتصارات ) 62(ثالثمائة مندوب یمثلون ضم أكثر من 

المتتالیة التي أحرزتها الشعوب اإلفریقیة في كفاحها خالل السنوات السابقة للمؤتمر حافزا 
  .)2(لنجاحه

كما سیطرت روح '' إفریقیا لإلفریقیین، إفریقیا الحرة''وقد كانت شعارات هذا المؤتمر 
على السیاسة الخارجیة له، ولقد بحث المؤتمرون أشكال االستعمار في  مؤتمر باندونغ

صورته القدیمة والجدیدة وفي صورته المتمثلة في شكل امتیازات عسكریة أو االتفاقیات 
بمختلف أنواعها، كما ناقش مشكلة التفرقة العنصریة، التي یعاني منها األفارقة، وكذا قرار 

  .جزائر، الكامرون، وانجوال وغیرها من بلدان اإلفریقیةمساندة الحركات الوطنیة في ال
وما یمكن مالحظته على المؤتمر هو بحثه في كمشكالت الشعوب اإلفریقیة غیر 

  .)3(المستقلة والخطوات الالزمة لتأمین استقالل وسیادة الدول األفریقیة
  :تطور الحركة الوطنیة: ثانیا

بعد الحرب العالمیة الثانیة اتبعت بریطانیا سیاسة أكثر انفتاحا مما اتبعتها في الفترة 
السابقة بسبب الظروف السیاسیة التي شهدتها نیجیریا وأثرها في األوضاع الداخلیة للبالد 
والمتمثلة في تنامي الحركة الوطنیة النیجیریة وظهور عدد من األحزاب السیاسیة اتجهت إلى 

سیاستها في نیجیریا فاتخذت إجراءات تشریعیة بإصدار عدد  من الدساتیر التي كانت تغییر 

                                                             
  8، ص 1964المصریة لتألیف والترجمة، مصر، ، الدار التضامن األسیوي وأثره في القضایا العربیة: شوقي الجمل )1(
  .434، ص تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي عطا اهللا الجمل وعبد الرزاق إبراهیم )2(
  .434، المرجع السابق، ص استعمار إفریقیا: راهر ریاض )3(
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سببا في إثارة الخالفات واالنقسامات بین أقطاب الحركة الوطنیة ورغبتهم في الحصول على 
  .)1(االمتیازات الدستوریة والمناصب اإلداریة

طالبها وشعبیتها أسرعت فلما شعرت بریطانیا بنشاط الحركة الوطنیة وقبل أن تزداد م
قناع الشعب أنها تهتم بمشاكله  إلى احتوائها فقامت بتقدیم بعض التنازالت إلرضائها وإ

جراء االنتخابات للمجالس التشریعیة   .)2(ومطالبه عن طریق إصدار دساتیر وإ
 :1946دستور أرثر ریتشارد  .1

الحاكم  )Arther Ritchard)3في ظل هذه األوضاع الداخلیة في نیجیریا قدم ریتشارد 
صالحات دستوریة والتي عرفت ) 1947 -1943(العام في نیجیریا ریتشارد  مقترحات وإ
  .)4(بدستور ریتشارد علي اسمه

م حتى اصفح عن حقیقة النوایا االستعماریة وقد 1946ما إن صدر دستور ریتشارد 
  :قائالجاء ذلك في خطاب له الذي ألقاه عند افتتاحه للمجلس التشریعي المركزي 

إنني أوافق على أنه ینبغي المخاطرة إلى حد ما حتى تحقق تقدم، ولكن أرید أن أؤكد 
إن االستقالل السیاسي ... حكمة تفادي الشرع غیر المناسب وأعني به التسرع غیر المسؤول

لیس شیئا یسیرا ما لم یصحب وعي وقوة ومقاومة اقتصادیة، والتي أعرف أن بعض 
یطالبون بالحكم الذاتي مباشرة، وقد یكون ذلك طبیعیا أن یصدر من الوطنیین في نیجیریا 

  .الوطنیین ذوي الفكر والثقافة الغربیة ولكنهم لیسوا خبراء في ممارسة السیاسة بعد
ولذلك فإن ترك السلطة في أیدیهم من شانه أن یعود بالضرر ویعود بالفشل ینبغي أن 

كفء، وال أعتقد أن نیجیریا قد وصلت بعد یختبروا جیدا في التمرس السیاسي تحت رقابة 

                                                             
  .208المرجع السابق، ص : ألبیر أدوبواهن )1(
، ص 2002، القاهرة، )دراسة تاریخیة(لصحراء من االستعمار إلى االستقالل إفریقیا ما وراء ا: ظاهر جاسم محمد )2(

175.  
: انظر. م خلفا للحاكم العام كلیفورد1946هو الحاكم البریطاني العام لنیجیریا والذي تولى حكمها عام : أرثر ریتنشارد )3(

James S. Colemon, Nigéria background to nationalisme, op, cit, 1958, p 321.   
  .175المرجع السابق، ص : ظاهر جاسم )4(
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إلى القدر المناسب من األلفة واإلحساس بالوحدة سواء في المیدان االجتماعي أو السیاسي 
  .أو االقتصادي الذي یمكنها من ممارسة الحكم الذاتي

هذا الخطاب جسد لنا السیاسة الخفیة التي كان المستعمر یرمي لتحقیقها في البالد 
  .)1(حاكم في أول مجلس تشریعي مثل نیجیریاعلى لسان ال

لذلك قوبل الخطاب باإلستجان من الجمیع، إذ أعتبر شعب نیجیریا أن الدستور الذي 
  .وضعه ریتشارد، إنما هو تثبیت لألغالل في أقدام الشعب بما یمكن من سلطات للحاكم

بریطانیین إذ لقد عكس هذا الدستور منذ البدایة مشكلتین، بدأتا تهمان المخططین ال
أنهم عدوا أن القبائل واألمراء هم الحكومة الطبیعیة في البالد ولكن بما أنهم كانوا راغبین في 
بناء أمة جدیدة، فقرروا خلق أقالیم مصطنعة على أن تستوعب هذه األقالیم في المراحل 

به حكومة  التحضیریة األولى السلطات التقلیدیة وتستوعب أیضا نظام الحكم القبلي، وتستبدل
إقلیمیة، كما تنتج مجاال للتدرب على األسالیب السیاسیة وبهذه الطریقة فان الوحدة الوطنیة 

  .ممكن أن تصبح تدریجیا ذات مغزى واضح
بخیبة ) الشرقي والغربي(لقد أحس الزعماء الوطنیون والمتعلمون في اإلقلیم الجنوبي 

عمرات كانت تحاول عن عمد إحباط أمل خصوصا حینما شعر الكثیر منهم أن وزارة المست
تجربة الحكم الذاتي وقد برز ذلك جلیا حینما تمكن المخططون الرسمیین لهذا الدستور أن 

  .)2(یتفادوا وبحكمه انتخاب ممثلین للمجالس التي لن یكون لها سلطة تشریعیة
ى ولقد تغلبوا على هذه المشكلة عن طریق ضمان زیادة عدد المعینین البریطانیین عل

عدد الرؤساء والزعماء الوطنیین على كافة المستویات فكانت نتیجة غیر مرضیة لآلمال 

                                                             
  .188، ص 1981، اإلسكندریة، إفریقیا والسیطرة الغربیة، مكتبة المعارف الحدیثة: محمود متولي )1(
  .188نفسه، ص  )2(
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الوطنیة، خصوصا وأن ریتشارد كان یعتزم إضفاء الطابع الدیمقراطي على السلطات الوطنیة 
  .)1(حتى تندمج سیاسیا وبمرور الوقت مع الحركات السیاسیة البعیدة عن القبیلة

  :شارد كانت تكمن في أهدافه الحفیة وهيكما أن خطورة دستور ریت
  .إعاقة تحقیق االستقالل تحت شعار التقدم نحو الحكم الذاتي -
  .اإلبقاء على التخلف الثقافي والفكري تحت شعار حمایة الثقافات الوطنیة -
ف الثالث كان أخطرها جمیعا وهو بذر بذور الفرقة والشقاق بین القبیلة والهد -

  .)2()التنمیة السیاسیة نحو الوحدة المتجانسة(شعار ما أسماه  واإلقلیمیة والدینیة، تحت
لذلك تبلورت لألحزاب السیاسیة النیجیریة مواقفا مناهضة لذلك الدستور، قادها حزب 

بزعامة أزیكوي الذي أعلن أنه یرغب في ) N.C.N.C(المجلس الوطني لنیجیریا والكامیرون 
لألحزاب، ال مجرد نقاشات في المجلس التشریعي، لقد ممارسة حقیقیة للحكم، ومشاركة فعلیة 

لعب ازیكوي دورا هاما في الضغط على الحاكم لتحقیق الحكم الذاتي كما استخدم حزبه للدفع 
  :باإلصالحات السیاسیة في البالد والتي تضمنت اآلتي

  .إجراء انتخابات مباشرة -
  .السیطرة على الخدمة المدنیة من قبل الوزراء األفارقة -
  .وجود قوات مسلحة نیجیریة تكون لها السیطرة الفعلیة في البالد -

ویمكن القول أن أزیكوي أصبحت شوكة في جنب المستعمر، ووضع البالد الراهن، 
م، إذ ناضل في ذلك الموقع لتحسین 1947حینما أصبح عضو في المجلس التشریعي لعام 

سافر إلى لندن حیث اخذ  وضع شعبه عن طریق إحداث تغیرات في دستور ریتشارد، كما

                                                             
، ، مؤسسة فرانكین للطباعة والنشر2شوقي عطا اهللا الجمل، ج: ت تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء،: دونالد وایدنز )1(

  .425، ص 1976القاهرة، نیویورك، 
  .181، ص 1961، القاهرة، مشكالت القارة اإلفریقیة السیاسیة واالقتصادیة: راشد البراوي )2(
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عاما، ألنه وبعكس ذلك ) 15(هناك یدعو إلى إعطاء النیجیریین الحریة واالستقالل خالل 
  .)1(فإن الكثیر من المشاكل قد تحصل في البالد

) أسم الشهرة للدكتور أزیكوي(جناحا ثوریا للحرب باسم منظمة زیك " أزیكوي"كما ألف 
یریا بین الشباب المتعلم، إذ كان یعمل ضد األفكار وقد انتشر هذا التعلیم في كل نیج

واألوضاع اإلقلیمیة ونادى بالعمل اإلیجابي ضد االستعمار، ویؤمن باالندماج االجتماعي، 
في سبیل خلق نیجیریا موحدة، األمر الذي دفع االستعمار الضطهاد أزیكوي ومنظمته، حیث 

التي أوقفها الحاكم بعد شهرین من وجه الحاكم له تهمة تشویه الحقائق، خالل صحیفته 
  .)2(إصدار الدستور

أما مجموعة العمل التي كانت لها أساسات وجذور في الحركة الشبانیة النیجیریة، فهي 
في األساس غربیة وكان حزب أوولوو جماعة الیوروبا هي المسیطرة علیها، فقد طالبت 

یمكن أن یحقق فیه الغرب باستقالل ذاتي محلي قوي، على األقل لتحدید المدى الذي 
النیجیري ازدهارا بعد أن شكا زعیم الحركة من أن تشكیل المجالس اإلقلیمیة في الدستور 
الجدید، كان على أساس عدد األعضاء الرسمیین الذین یتسیر وجودهم في كل إقلیم ولیس 

أن على أساس الرغبة في الحصول على أكبر نسبة من التمثیل الشعبي حتى اعتقد البعض 
الرؤساء سیتحالفون مع بریطانیا ضد الجماهیر، كما أدعي البعض اآلخر أن الرؤساء الذین 
دخلوا مجالس السیاسات الشعبیة سوف یفقدون مكانتهم وقد ترتب على عدم زیادة التمثیل 

  .)3(النیابي للشعور بالمرارة
ا والفوالني أما حزب مؤتمر الشمال فهو مسیطر علیه من قبل الطبقة التقلیدیة للهوس

ورئیس وزراء المنطقة الشمالیة فهو " الحاج أحمد وبللو وسارودونا سوكوتو"والمقادة من قبل 

                                                             
(1) http://www.ypforum.org/history-zik/Dr,innamdiazikiwe first présidents of fédéral 

république of Nigéria 1904- 1996…..file. 
  179ص،1969،القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة،سنوات الحسم في افریقیا: عبد الملك عودة )2(
  .426السابق، ص  رجع الم: دونالد )3(

http://www.ypforum.org/history-zik/Dr,innamdiazikiwe
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م ولیجسد أول 1951لم یبد أي اعتراض یذكر على دستور ریتشارد كونه لم یشكل إال عام 
مشاركة فعلیة له في الحیاة الساسیة ضمن المجلس التشریعي النیجیري، لكن ما یمكن 

یز علیه في هذا الجانب هو أن األحزاب السیاسیة في الجنوب كانت أكثر تقدما من الترك
  .)1(أحزاب الشمال والزعماء السیاسیون كانوا ذوي عقلیة حزبیة أنضج من زعماء الشمال

إذ إن نضوجهم الحزبي سبق نضوجهم الوطني بوقت طویل وكانت مطالبهم تكوین 
طنیة واالستقالل أما فیما یتعلق بالمطالبة بالحكم األحزاب قد سبقت مطالبهم بالوحدة الو 

الذاتي لم تطالب بها أحزاب الشمال في البدایة إال أنها كانت مطالب مشروعة عندهم من 
أجل التخلص من اإلدارة البریطانیة في حین نجد أن أحزاب الجنوب التي أثارت زوبعة كبرى 

ن المفارقة القول أن هذا المطلب یستعمل على دستور ریتشارد مطالبین بالحكم الذاتي فإنه م
لدى جماعات اإلیبو والیوروبا الساحقة في الجنوب كمجرد وسیلة للضبط السیاسي على 
الحكومة وخلق شعور من المطالبة الوطنیة ذلك أن الحقیقة في نظرهم كان یعتبر أمرا 

وبرغم ذلك  مستحیال لعدم وجود الجهاز اإلداري والسیاسي الذي یحل محل االستعمار،
  .فعندما جاء الحكم الذاتي سار األمر على أحسن ما یرام

وبذلك یمكن القول أن األحزاب السیاسیة كان لها دورا واضحا في تحریك البالد نحو 
الحكم الذاتي من خالل الضغوطات التي كانت تمارسها على الغدارة االستعماریة، سبق 

  .)2(دستوري كلیفورد وریتشارد مواضیع الخالف السیاسي الكثیر التي أوجدها
األمر الذي دفعها إلى الدعوة إلقامة نظام برلماني وحكومة من خالل الجمعیات 

  ).االتحادي(اإلقلیمیة والمجلس التشریعي المركزي 
  

                                                             
  .74بیروت، د ت، ص ، الدار القومیة، أحمد وبللو زعیم من نیجیریا: عبد الرحمن صالح )1(
  .74السابق، ص  رجع الم: عبد الرحمن صالح )2(
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م فقد قاد إلى الفیدرالیة وخلق دولة 1946أما دستور ریتشارد الذي صدر في عام 
شراكه ألول مرة في المجلس فیدرالیة من خالل انضمام المقاطعة  أو اإلقلیم الشمالي فیها وإ
  .)1(التشریعي المركزي في تشكیله األول

  :م1959المؤتمرات الدستوریة األخیرة واالنتخابات الفدرالیة لعام  .2
م سافر وفد من النیجریین الوطنیین إلى لندن لحضور 1958في شهر ماي من عام 

لیكیلون حسب ما كان متفق علیه قبال، وقد عرف المؤتمر الدستوري الخاص بتعدیل دستور 
ذلك بمؤتمر لندن الثاني، وبعد مناقشات استمرت مدة شهر تقریبا جرى االتفاق في المؤتمر 

  :على اآلتي
  .یحصل كل من اإلقلیمیین الشرقي والغربي على الحكم الذاتي بعد وقت قصیر .1
  .م1959أما اإلقلیم الشمالي یحصل على حكمه الذاتي سنة  .2
تعدیل الدستور الخاص باإلقلیم الشمالي وذلك بزیادة أعضاء مجلس الشیوخ وضم كل  .3

ضافة  نائبا  170آخرین، وزیادة مجلس النواب إلى ) 47(الشیوخ الكبار لإلقلیم وإ
  .منتخبا، إضافة إلى الرئیس والنائب العام رخصة أعضاء آخرین یعینهم حاكم اإلقلیم

ضاء المجلس التنفیذي، بحیث یضم الوزراء اإلثنى كما تم االتفاق على زیادة عدد أع .4
والمدعي العام البریطاني وذلك برئاسة ) 4(عشر، وعدد من الشیوخ ال یزید عددهم عن 

  .حاكم اإلقلیم
إلغاء منصب السكرتیر المالي الذي یشغله البریطانیون وتوزیع احتضانه على  .5

  .)2(الوزراء
إنشاء منصب وزراء التحاد نیجیریا الفیدرالي واستبعاد الموظفین البریطانیین الثالثة من  .6

نشاء مجلس شیوخ اتحادي یختار أعضاؤه بالتساوي من كل إقلیم،  مجلس الوزراء، وإ

                                                             
  .74السابق، ص  جعالمر : عبد الرحمن صالح )1(
  .85، 84السابق، ص  رجعالم: عبد الرحمن صالح )2(



 نشأة الحركة الوطنیة في نیجیریا...........................................الفصل الثالث

 66 

عضو بحیث یمثل كل ) 320(كما زیدت عدد أعضاء مجلس النواب االتحادي إلى 
  .ألف نسمة من الموظفین) 100(عضو 

یث تم اختیار أبو بكر بلیوا بللیوا رئیس وزراء فیدرالي باعتبار كونه شمالیا یؤمن ح
بالتعاون مع الجنوب، لیس ألجل ذلك فقط بل ألن شخصیته كانت تتمتع باالعتدال والنضج 

  .السیاسي
  :م1958مؤتمر لندن الثالث  - 

ة من م انعقد مؤتمر لندن الثالث واألخیر في سلسل1958في نهایة شهر دیسمبر 
المؤتمرات التي تناولت التعدیالت الدستوریة لنیجیریا وقد كانت هناك مسألتین هامتین قد 

  :)1(جري حسمهما في ذلك المؤتمر
قضیة منح اإلقلیم الشمالي حكما ذاتیا بعد ان جرى تاجیل هذه المسألة : المسألة األولى

م وفي مؤتمر 1959هم لعام في المؤتمر السابق بناءا على طلب سكان اإلقلیم الشمالي أنفس
م هو یوم حصول اإلقلیم 1959مارس  16لندن الثالث تمت الموافقة على أن یكون یوم 

  .الشمالي على الحكم الذاتي
تحدید تاریخ حصول البالد على االستقالل حیث اتفقوا أن یكون األول : المسألة الثانیة

ات الشرطة من لجنة استشاریة م تاریخ االستقالل، إضافة إلى تنظیم قو 1960من أكتوبر 
ورئیس وزراء االتحاد ورؤساء وزارات األقالیم الثالثة ورئیس لجنة الخدمات البولیسیة مع 

  .وجود المفتش العام
م موعدا إلنهاء السیطرة االستعماریة البریطانیة 1960أكتوبر  15كما اتفقوا على یوم 

دارت بین الوطنیین في اإلقلیم  على اإلقلیم على اعتبار أنه جسد ذكرى المعركة التي
الشمالي بقیادة سلطان سوكوتو وبین قوات االحتالل البریطاني بقیادة الضابط لوجارد والتي 

  .)2(أعقبها احتالل البریطاني لإلقلیم الشمالي
                                                             

  .90السابق، ص  المرجع: عبد الرحمن صالح )1(
  .92، 91السابق، ص  المرجع : عبد الرحمن صالح )2(
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  :م1959انتخابات عام  .3
م، حیث حصل 1959جرت آخر انتخابات نیابیة في نیجیریا قبیل االستقالل في عام 

مقعدا بینما حصل المجلس الوطني لنیجیریا  174على ) NPU(شعب الشمال مؤتمر 
 62على ) A.G(مقعد،  وحصل حزب جماعة العمل  73على ) N.C.N.C(والكامرون 

لألغوس، حیث جرت هذه  3مقاعد و 8، وقد حصل الكامرون الجنوبي على )1(مقعدا
ا أولوو وأزیكوي عن منصبهما االنتخابات في شكل مباشر إضافة إلى االقتراع السري وتخلو 

كرئیسین إقلیمیین سعیا وراء الفوز باالنتخابات السیاسیة االتحادیة بینما استمر أحمد بیلو 
  .)2(دفة اإلقلیم الشمالي sتسییر
  :إعالن االستقالل: ثالثا

م أثار رئیس الوزراء قضیة االستقالل مطالبا بمنح االستقالل لنیجیریا 1960في سنة 
  .)3(م وقد اتخذ القرار باإلجماع1960 أكتوبر 1في 

وبالفعل نالت نیجیریا استقاللها حیث أنه في أكبر المیادین في مدینة الجوس وأمام 
مبنى االتحاد الفدرالي ومجلس النواب أنزل العلم البریطاني وارتفع العلم النیجیري أمام 

ا دولة اتحادیة من ثالثة حضور ممثلي كثیر من الدول األجنبیة واإلفریقیة إذ أعلنت نیجیری
أقالیم یرأسها حاكم عام ممثل للتاج البریطاني، وسلطة تشریعیة اتحادیة من مجلسین أحدهما 
الحاكم العام والثاني السلطة التشریعیة التي تتمثل في مجلس النواب المنتخب في انتخابات 

عضوا  44ن مالیین ناخب واآلخر مجلس الشیوخ تكون م 9واشترك فیها حوالي . م1959
عضوا وبهذا أصبحت نیجیریا دولة مستقلة وذات سیادة  22ومجلس الوزراء تكون من 

  .)4(سیاسیة
                                                             

  .66، 65السابق، ص  المرجع: سامي منصور )1(
، 1993، دار المریخ، الریاض، 2، جتاریخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر: یاغي أحمد إسماعیل، شاكر محمود )2(

  .289ص 
  .265السابق، ص  رجعالم: ظاهر جاسم )3(
  .74المرجع السابق، ص : رأفت غنیمي الشیخ )4(
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كما أرسلت نیجیریا رسالة إلى مجلس األمن تطلب فیها قبولها في عضویة األمم 
المتحدة مضیفة القبول بااللتزامات الواردة في المیثاق وقد نظر مجلس األمن في هذا الطلب 

  .)1(م1960كتوبر أ 7وفي 
وطلب من الجمعیة العامة قبول نیجیریا في عضویة األمم المتحدة وقد تم قبول 

  .م1960لسنة  492عضویة نیجیریا في مشروع قرار المجمعیة العامة رقم 
وأصبح من حق نیجیریا كدولة مستقلة أن تبعث الممثلین الدبلوماسیین وتستقبل البعثات 

لنیجیریا ممثلون في كل من بریطانیا وسیرالیون، وغانا،  الدبلوماسیة في الجوس وأصبح
سرائیل،  وأسترالیا، والوالیات المتحدة األمریكیة، وهولندا، ولیبیریا، والكامرون والسودان، وإ
وفرنسا، وألمانیا الغربیة، وأصبحت نیجیریا تمثل وتتمثل دبلوماسیا في العالم أسره لیومنا 

  .)2(هذا
لة مستقلة ضمن رابطة الشعوب البریطانیة وعین نامدي وهكذا أصبح االتحاد دو 

إزیكوي حاكما عاما للبالد وبقى أبو بكر تغاوا في منصبه رئیسا للحكومة االتحادیة وجرت 
            .    )3(احتفاالت االستقالل واشتركت فیها الدول األسیویة واإلفریقیة

       
         

 
                               

                

                                                             
  .106المرجع السابق، ص : سامي منصور )1(
  .108ص : نفسه )2(
  .289المرجع السابق، ص : یاغي وشاكر )3(
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حقبة تاریخیة إلحدى دول غرب إفریقیا والمتمثلة في مقاومة من خالل دراستنا ألهم 
م ومما سبق یمكن أن نلخص في النهایة إلى 20لبریطاني لنیجیریا خالل القرن االستعمار ا

  :مجموعة من النتائج والمتمثلة في
  تعتبر نیجیریا عمالق إفریقیا باعتبارها أكبر الدول اإلفریقیة مساحة وأكبرها سكانا وأغناها

روة طبیعیة وأغزرها میاها وأبرز ذلك نهر النیجر الصالح للمالحة والتجارة التي تدفق ث
 .خاللها منذ آالف السنین

  نیجیریا عبارة عن تجمع عدة قبائل متناثرة ومتباینة في األصل واللغة والدین والتراث
 .والحضارة

 ا اإلسالم خالل القرنین الدیانة الوثنیة هي الدیانة األولى الموجودة في نیجیریا حتى دخله
الحادي عشر والثاني عشر میالدي وأصبحت نیجیریا أكبر دولة إسالمیة في غرب 

 .إفریقیا
   م منذ أن 1861لم یبدأ االستعمار البریطاني لنیجیریا بصفة رسمیة إال ابتداء من عام

أصبحت الجوس العاصمة مستعمرة التاج البریطاني حیث اتخذها قاعدة ألسطولها 
 .ريالبح

  كانت سیاسة لوجارد في احتالل إمارات الدولة بشكل تدریجي وكان هذا التدرج یعطیه
الفرصة لدخول اإلمارات الواحدة بعد األخرى، أولها احتالل الجوس والتي كانت أول 

 .منطقة تقع تحت النفوذ البریطاني ثم تلتها احتالل جنوب نیجیریا وشمالها
 استخدمت جمیع أسالیب الظلم واالضطهاد والعنصریة بعد احتالل بریطانیا لهذه البالد. 
  م من دمج 1914یعد فریدیرك لوجارد أول حاكم عام لمحمیة نیجیریا، إذ تمكن في سنة

مستعمرة الجوس ومحمیة نیجیریا الجنوبیة ومحمیة نیجیریا الشمالیة تحت : األقالیم الثالثة
 .اسم نیجیریا االتحادیة
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 ا على نظام الحكم الغیر مباشر في تسییر شؤون اعتمدت بریطانیا في سیاسته
مستعمراتها وهي من بین السیاسات البریطانیة التي قام بتطبیقها الملك لوجارد وذلك 

 .باالعتماد على الزعماء المحلیین
  تمیزت بریطانیا بإصدار الدساتیر المتتالیة التي تسعى إلى إبقاء السلطة في أیدي الحاكم

 .أو غیر مباشرةالعام بطریقة مباشرة 
  م الذي كون اتحاد نیجیریا الفیدرالي وصارت الجوس 1922إصدار دستور ریتشارد

 .العاصمة االتحادیة وتم فصل جنوب الكامرون عن نیجیریا
  اعترفت بریطانیا منذ دخولها لنیجیریا على مدى قوتها االقتصادیة في مستعمراتها، إذ

األراضي للمزارعین األوروبیین، وقامت بمد أهملت الزراعة المعیشیة، ومنحت امتیازات 
السكك الحدیدیة، وسیطرت عل جمیع األراضي الخاضعة لها وأنشأت فروع لها لتجارة 

 .الجملة والقطاعي
  أهملت بریطانیا الجانب االجتماعي فقد عانى المجتمع النیجیري من تدهور كبیر في

سانیة وهذا ما أدى إلى انتشار الجانب الصحي والتعلیمي وحرمتهم من جمیع حقوقهم اإلن
 .األمراض والتخلف في البالد

  ساعدت الظروف الداخلیة لنیجیریا في ظل االستعمار البریطاني من بروز الوعي القومي
ر والفكر التحرري الداعي إلى طرد هذا الغازي، فظهرت على شكل مقاومات وطنیة عب

لسیاسة االستعماریة، من احتكار وانهم الشدید لهذه افیها الوطنیون عن معارضتهم وعد
 .لتجارة من طرف شركة النیجر للملكیة وقتل ونهب لحقوق الوطنیون

  على شكل أحزاب  1960غایة  إلىم 1923ظهور بعض التیارات السیاسیة من سنة
سیاسیة وحركات عمالیة عملت على تنظیم الحركة الوطنیة ولتعبیر عن شعاراتهم 

 .ومطالبهم
 ت افریقیة كان لها دورا بارزا في التعبیر عن رفضها لسیاسة انعقاد عدة مؤتمرا

 .االستعماریة من جمیع النواحي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا
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  كان لهذه التیارات الوطنیة موقفا واحدا وهو تحقیق االستقالل الذاتي وطرد االستعمار
 .البریطاني من األراضي النیجیریة

  التطورات من بینهاشهدت الحركة الوطنیة الكثیر من: 
  م إذا قام بوضع مجموعة من المقترحات كانت مجملها 1946إصالح دستور ریتشارد

تخدم المصالح البریطانیة وتهدف إلى إعاقة تحقیق االستقالل، وقاد هذا الدستور إلى 
 .تشكیل دولة فدرالیة

 بلیوا بللوا  أصبحت المناطق الشرقیة والغربیة تتمتع بالحكم الذاتي وتم تعیین أبو بكر
رئیسا للحكومة الوطنیة، وفي حین تتمتع المنطقة الشمالیة بالحكم الذاتي في سنة 

 .م1959
  م1960تم تحدید تاریخ استقالل نیجیریا في األول من أكتوبر. 
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  )1(یمثل خریطة نیجیریا): 1(الملحق رقم 
  
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%.  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%.
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  )1(19نهر النیجر على ضفاف قبائل الهوسا في القرن ): 2(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) Henry Robinson : le pays de haoussa (Kano), précédé d’une notice par charges simond, 
France, 1898. 
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   )1(االقتصادیة في نیجیریا مواردالخریطة توضح  ):3(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .189، ص 2009، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة، جغرافیا أفریقیا: فتحي محمد أبو عیانة (1)
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  )1(خریطة توضح التوزیع النسبي للمسمین والمسیحیین في نیجیریا ):4(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .185، ص المرجع السابق، أفریقیا جغرافیة: فتحي محمد أبو عیانة (1)
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  )1(خریطة تبین التوغل البریطاني في نیجیریا ):5(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%. 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%.
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  )1(فریدیریك لوجارد ):6(رقم الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) http://images.npg.org.u: 12:25  28.04.2015بتاریخ   

http://images.npg.org.u:
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  )1(خارطة تطور النفوذ البریطاني في نیجیریا ):7(الملحق رقم 

 
 

 

                                                             
   .181السابق، ص  المرجع: متوليمحمود  (1)
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   )1(رئیس المجلس الوطني لنیجیریا والكامیروننامدي أزیكوي  ):8(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) http://Africans majma.com: 20:10  09/05/2016بتاریخ   

http://Africans


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قائمة
 المصادر والمراجع



 .................................................................قائمة المصادر والمراجع

 83 

I. الكتب باللغة العربیة  
  المصادر  . أ

كامل سلمان الجبوري، : ، تحاألمصار ممالك األبصار في ممالك: ابن فضل اهللا العمري .1
  .2010، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 4ج

  .1910، مطبعة األمیر، القاهرة، 5، جاألعشىصبح : أبي العباس أحمد القلقشندي .2
، دار المریخ، الریاض، اإلفریقیةالوجیز في إقلیمیة القارة : أنور عبد الغني العقاد .3

1982.  
، مؤسسة 2شوقي عطا اهللا الجمل، ج: ت تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء،: دونالد وایدنز .4

  .1976فرانكین للطباعة والنشر، القاهرة، نیویورك، 

  .1961، القاهرة، مشكالت القارة اإلفریقیة السیاسیة واالقتصادیة: راشد البراوي .5
  .، الدار القومیة، بیروت، د تأحمد وبللو زعیم من نیجیریا: عبد الرحمن صالح .6
  .1969، القاهرة، سنوات الحسم في افریقیا، مكتبة االنجلو المصریة: عبد الملك عودة .7
، الجزء األول، مكتبة الملك فهد قصة سفر في نیجیریا: محمد بن ناصر العبودي .8

  .م1995الوطنیة، 
 .1981، اإلسكندریة، الغربیة، مكتبة المعارف الحدیثةإفریقیا والسیطرة : محمود متولي .9

 المراجع  . ب

  .1962، المكتب التجاري، بیروت، إفریقیة الحرة بالد األمل والرخاء: إحسان حقي .1
  .2008، الدار القومیة لطباعة والنشر،  استقالل نیجیریا: أحمد صوار .2
، فودي في ترسیخه اإلسالم في نیجیریا ودور الشیخ عثمان بن: أحمد محمد لواء الدین .3

  .م2009دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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قلیمیةو دراسة عامة ( إفریقیا: أحمد نجم الدین فلیحة .4 ، مؤسسة شباب الجامعة، )إ
  .اإلسكندریة

، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د ط، د موجز تاریخ نیجیریا: آدم عبد اهللا االلوري .5
  .س

، المجلس الوطني للثقافة سیاسیة في العالم الثالثاألحزاب ال: أسامة الغزالي حرب .6
  .1987والفنون، الكویت، 

  .1990، الیونسكو، باریس، 7، مجتاریخ إفریقیا العام: ألبیر أد وبواهن .7
  .1985، دار دمشق، إفریقیا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا: أمین أبر .8
 .1986للخرطوم، ، المركز اإلسالمي اإلفریقي دولة نیجیریا: بابكر حسن قدرماري .9

أحمد فؤاد بدیع، الهیئة العامة : ، ترالتاریخ االقتصادي إفریقیا الغربیة: هویكنر. ج .10
 .1998للمكتبة، اإلسكندریة، 

، المكتب الجامعي األزاریطة، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: جالل یحي .11
 .م1999اإلسكندریة، 

 .1983المعروف، القاهرة، ط ، دار إستراتیجیة االستعمار والتحرر: جمال حمدان .12
، الوفاء لطباعة والنشر، )إفریقیا(المجتمع اإلسالمي المعاصر : جمال عبد الهادي .13

 .القاهرة
مبراطوریات إفریقیا السوداء: جوان جوزیف .14 مختار : ، تراإلسالم في ممالك وإ

 .1984السویفي، دار الكتب اإلسالمیة، القاهرة، 
، منشأة معارف، غرافیة الدول اإلسالمیةج: جودة حسن جودة، علي أحمد هارون .15

 .م1999سكندریة، اإل
، دار المعرفة )اإلقلیمیةدراسات في الجغرافیا (قارة إفریقیا : جودة دودة حسین .16

 .م2000الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، األزاریطة، اإلسكندریة، 
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ات الثقافیة ، منشور تاریخ إفریقیا السوداء: یوسف شلب الشام: تر جوزیف كي زیریو، .17
 .وزارة الثاقفة، دمشق

، دار الفكر، عمان، 1، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: حمیدي عباس جعفر .18
2002. 

، مجلة قراءات إفریقیة، اإلسالمیة في غرب إفریقیا الهجرة في واقع الممالكدم بمبا،  .19
 .2117: ع
بیروت، لبنان، علي شاهین، مكتبة الحیاة، : ، ترالحضارات اإلفریقیة: دنیس بولم .20

 .م1974
، دار المریخ، الریاض، د ط، لمحات من التاریخ اإلفریقي الحدیث: دیاب أحمد إبراهیم .21

1981. 
جهاد الممالك اإلسالمیة في غرب إفریقیا ضد االستعمار : الذهني علي محمد إلهام .22

 .م1988الفرنسي، دار المریخ، الریاض، 
 .  1991، دار الثقافة، القاهرة، اصرإفریقیا في التاریخ المع: رأفت غنیمي الشیخ .23
 .1965، 1، د ب، طدراسات في تاریخ المغرب إفریقیا الشرق: رزوق محمد .24
الهادي أبو لقمة، محمد : ، ترتجارة الذهب وسكان المغرب الكبیر: روبین هالیت .25

 .1988عزیز، ط، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، 
 .1965میة للطباعة والنشر، القاهرة، ، الدار القو استعمار إفریقیا: زاهر ریاض .26
 .1961، دار المعرفة، بغداد، كشف إفریقیا: زاهر ریاض .27
 .، دار المعارف، مصر، د ط، د سنیجیریا عمالق إفریقیا التائه: سامي منصور .28
 .2009، دار نون، القاهرة، ثوار إفریقیا: عبد اهللا إبراهیم الرزاقعبد  ،شوقي الجمل .29
، الدار المصریة لتألیف سیوي وأثره في القضایا العربیةالتضامن األ: شوقي الجمل .30

 .1964والترجمة، مصر، 
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، مطابع اإلسالم، القاهرة، 2، طتاریخ كشف إفریقیا واستعمارها: شوقي الجمل .31
1980. 

تاریخ المسلمین في إفریقیا عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم، : شوقي عطا اهللا الجمل .32
 .2006یة، القاهرة، ، مكتبة األنجلو المصر ومشكالتهم

دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث : شوقي عطا اهللا الجمل، عبد الرزاق إبراهیم .33
 .1998، مكتبة اإلسكندریة، القاهرة، والمعاصر

، 2، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: شوقي عطاء اهللا، عبد الرزاق إبراهیم عبد اهللا .34
 .م2002دار الزهراء، الریاض، 

، دار األمل للنشر والتوزیع، األردن، جغرافیة الدول اإلسالمیة: صباح محمود محمد .35
 .م1998

،دار الجامعة  المسیحیة في إفریقیا: طارق احمد عثمان ،البشیر عبد الوهاب طیب .36
 .2003إفریقیا العالمیة، ب ب، 

دراسة (إفریقیا ما وراء الصحراء من االستعمار إلى االستقالل : ظاهر جاسم محمد .37
 .2002، القاهرة، )تاریخیة

 .1982، تنصیر قبیلة الفوالني في غربي إفریقیا: عبد الرحمان أحمد عثمان .38
، مجلس الشهادة الثانویة العالمیة انتشار اإلسالم في إفریقیا: عبد الرحمن عمر الماجي .39

 .س. م، د. األمانة العامة، د
، عالم المعرفة، ر األوربي إلفریقیاالمسلمون واالستعما: عبد الرزاق إبراهیم عبد اهللا .40

 .1989الكویت، 
، مجلة المصادر، آسیویة والقضیة الجزائریة-المؤتمرات األفر: عبد القادر خلیفي .41

 .2003، 8ع
دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب : عبد القادر زبادیة .42

 .ن عكنون، الجزائر، د س، دار المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بوالمسلمین
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، مكتبة األنجلو اإلسالم والحضارة اإلسالمیة في نیجیریا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم .43
 .1984المصریة، القاهرة، 

عالم المعرفة، ، المسلمون واالستعمار األوربي إلفریقیا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم .44
 .1989الكویت، 

رابة للجامعات التي هاجرت من غرب إفریقیا الغ: عبد اهللا عبد الماجد إبراهیم .45
، دار الحاوي، 1، طتكوین الهویة السودانیة واستوطنت سودان وادي النیل ودورهم في

1998. 
، دار الوفاء للمطبوعات، مكتبة األنجلو المصریة، شخصیات إفریقیة: عبده بروى .46

 . القاهرة، د س
، مرحلة إفریقیا وجنوب الصحراءدراسات في تاریخ شرق : عطیة محروم الفیتوري .47

 .م1998، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 1انتشار اإلسالم، ط
 .1997، دار الفكر، دمشق، جغرافیة القارات: علي موسى، محمد الحمادي .48
 .2009، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة، جغرافیا أفریقیا: فتحي محمد أبو عیانة .49
براهیم سعید .50 ، دار الكتب العلمیة، 1، طون في غرب إفریقیاالمسلم: فاضل محمد وإ

 .2007لبنان، 
، دار "الكشوف االستعمار االستقالل"تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر : فرغلي تنس .51

 .2008المعلم واإلیمان للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، 
، نرجمة السید یوسف نصر، دار المعرفة، الهیئة إفریقیا تاریخ غرب: دي. في جي .52

 .1982مة لمكتبة اإلسكندریة، العا
عبد اهللا عبد الرزاق، المجلس األعلى للثقافة، : ، ترتنبكت العجیبة: فیلیبس دي دوا .53

 .2003القاهرة، د ط، 
، الوثنیة واإلسالم تاریخ اإلمبراطوریة الزنجیة في غرب إفریقیة: ماد هویا نیكار. ك .54

 .1998، المجلس األعلى للثقافة، 2أحمد فؤاد بدیع، ط: تر
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شوقي جالل، عالم المعرفة، : ، ترإفریقیا في عصر التحول االجتماعي: لوید بیتر .55
 .م1980الكویت، 

، أفریقیا دراسات وبحوث في التاریخ اإلفریقي الحدیث والمعاصر: ماهر عطیة شعبان .56
 .م2013دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 

مؤسسة روز الیوسف، القاهرة، ، نیجیریا وداهومي والكامرون: محمد إسماعیل محمد .57
1961. 

، دار المعرفة الجامعیة، االزاریطة، جغرافیة العالم اإلسالمي: محمد خمیس الزوكة .58
 .م2000اإلسكندریة، 

، مؤسسة هنداوي )دراسة لمقومات القارة(إفریقیا : محمد ریاض وكوثر عبد الرسول .59
 .م2012للتعلیم والثقافة، مصر، 

، مكتبة األنجلو )شخصیة القارة، شخصیة األقالیم(إفریقیة : محمد عبد الغني سعودي .60
 .  المصریة، القاهرة

 .2002معجم بلدان العالم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، : محمد عتریس .61
، دار النهضة العربیة، المعاصرفي تاریخ افریقیا الحدیث و : محمد علي القوزي .62

 .2006، بیروت، لبنان
، دار المسلمون في غرب إفریقیا: محمد فاضل علي بادي، سعید إبراهیم كریدیه .63

 .2007الكتب العلمیة، لبنان، 
 .1934، مطبعة عطایا، مصر، 2، طإفریقیا وحوض النیل: محمد محي الدین .64
، موسوعة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2، طنیجیریا: محمود شاكر .65

 .م1971
، عالم المعرفة، الكویت، صراع القوى العظمى حول القرن اإلفریقي: مالح الدین حافظ .66

 .م1982
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، منشورات الجامعیة موجز تاریخ إفریقیا حدیث ومعاصر: موسى محمد فیصل .67
 .1997المفتوحة، لیبیا، 

دراسة في (الحكایات الشعبیة عند الهوما في نیجیریا : هادیا عبد الفتاح الباجوري .68
 .2015الهیئة العامة للكتاب،  ،)األنتروبولوجیا الثقافیة

أحمد صادق حمدي، المركز القومي : ، ترالدیانات في إفریقیا السوداء: هوبیر دیشان .69
 .م1769للترجمة، الجزیرة، القاهرة، 

، 2، جتاریخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر: یاغي أحمد إسماعیل، شاكر محمود .70
  .1993دار المریخ، الریاض، 

II. الموسوعات: 

، المملكة العربیة 12، مجاإلسالمي، الموسوعة الجغرافیة للعالم غربي إفریقيإقلیم  .1
  .م1999/ه1419السعودیة، 

الدول، الوالیات، (الموسوعة الجغرافیة : مصطفى أحمد أحمد، حسام إبراهیم .2
  .2004، الجزء األول، دار العلوم للنشر والتوزیع، شارع مسیس، القاهرة، )المقاطعات

، 1، مجوالمعاصر لتاریخیة واألثریة والحضاریة التاریخ الحدیثموسوعة الثقافة ا .3
  .  2008اإلسالم والمسلمون في إفریقیا وآسیا، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر الموسوعة العربیة العالمیة الخامسة والعشرون .4
  .1999والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

III. المجالت 

إمارات الهوسا دراسة في التاریخ الحضاري : ثریا محمود عبد الحسن، إزهار غازي مطر .1
  .، مجلة العلوم اإلنسانیة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة دیاليوالثقافي
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  شكر وعرفان
  إهداء
      د -أ  -------------------------------------------  مقدمة

  نیجیریا طبیعیا وبشریا: الفصل األول
  7  -------------------------------  اإلطار الطبیعي: المبحث األول

  7  -------------------------------------  الموقع الفلكي: أوال
  7  -----------------------------------------  المناخ: ثانیا
  13  -----------------------------  الموارد المائیة والطبیعیة: ثالثا

  15  ------------------------------  اإلطار البشري: المبحث الثاني
  15  ------------------------------------  أصل التسمیة: أوال       
  16  ----------------------------------------  القبائل: ثانیا       
  19  ----------------------------------------  الدین: ثالثا       

  االستعمار البریطاني في نیجیریا: الفصل الثاني
  24  -----------------  دوافع االستعمار البریطاني في نیجیریا: المبحث األول

  24  ----------------------------------------  تجارة الرقیق
  28  ----------------------------------  الرحالت االستكشافیة

  29  --------------------------------------  احتالل الجوس
  31  ---------------------------------  محمیة نیجیریا الجنوبیة
  34  ---------------------------- م1900محمیة نیجیریا الشمالیة 

  36  ------------  الظروف السائدة في نیجیریا في ظل االستعمار: المبحث الثاني
  36  ---------------------------------  الظروف السیاسیة: أوال
  40  --------------------------------  الظروف االقتصادیة: ثانیا
  42  --------------------------------  الظروف االجتماعیة: ثالثا
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  نشأة الحركة الوطنیة: الفصل الثالث
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  48  --------------------------------  المقاومة في الشمال: ثانیا
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  59  -------------------------------  الوطنیةتطور الحركة : ثانیا
  67  ----------------------------------  إعالن االستقالل: ثالثا

  70  --------------------------------------------  خاتمة
  74  ---------------------------------------  قائمة المالحق
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