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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  سؤال جواب

  نيجرييا يف نتخاباتاال تأجيل حول

  :السؤال

 يف إجراؤها مقرراً كان اليت والتشريعية الرئاسية االنتخابات تأجيل عن ٨/٢/٢٠١٥ يف النيجريية االنتخابات جلنة أعلنت
 التأجيل هذا أن أو كذلك؟ هي فهل... داخلية أمنية خماوف بدعوى مارس/آذار ٢٨ إىل تأجيلها فرباير،/شباط ١٤

  االنتخابات؟ هلذه بالنسبة املتوقع هو وما التأجيل؟ هذا يف املؤثرة الدول هي فما كذلك، كان وإن ؟دولية ألسباب

 حيث من إسالمي بلد أكرب أا مع نيجرييا قضايا عن احلديث من ختلو تكاد احلزب إصدارات أن وهي مالحظة يل مث
 يف وليس السؤال يف هو حقي كان إن واملعذرة ا؟ يهتم ال فلماذا نفطي، وبلد احمليط، على طلوت إفريقيا، يف السكان
  .خرياً اهللا وجزاك ...املالحظة

  :اجلواب

  :وأقول باملالحظة سأبدأ :أوالً

  ...األدب حسن من وهذا حقك، من هو أمر عن املعذرة تطلب فأنت أدباً، اهللا زادك

 سرياً فيها ونسري كذلك، أخرى وأموراً ذكرته، ما ندرك فنحن فاطمئن، ،اهللا بإذن كائن هوف بنيجرييا هتمامالا عن أما
  ...التوفيق ويل سبحانه واهللا حسنا،

 مرة، من أكثر نيجرييا حول أصدرنا فقد ذلك ومع... واألولويات االعتبارات بعض نراعي فنحن اإلصدارات عن أما
  :فمثالً

 كيفية وعن نيجرييا، إىل اإلسالم دخول عن تارخيية معلومات من هل( لسؤا جواب ١٣/٣/٢٠٠٩ يف أصدرنا - 
  ).نيجرييا؟ يف السياسي الوضع هو ما مث ذلك؟ بعد حكمها

 نيجرييا يف سالمإلا على الشرسة واحلملة" حرام بوكو" مجاعة -  للشباب معلومات( ٢٠/١/٢٠١٢ يف وأصدرنا - 
  ).بذلك الدولية والعالقة

 والظروف واألحداث األوضاع بعض األخرية اآلونة يف املراقبني انتباه أثار( سؤال جواب ٢١/٨/٢٠١٢ يف وأصدرنا - 
 اعتمدت قد أخرى قوى أو املتحدة اململكة أو املتحدة الواليات أنّ هذا يعين فهل... وكينيا نيجرييا يف والصراعات

 العامة االنتخابات بعد كينيا ويف حاليا، نيجرييا يف أفريقيا، أحناء مجيع يف اجلارية األهلية احلروب لتشجيع جديدة سياسة
  ).داخلية؟ األحداث هذه أنّ أو ٢٠٠٧ عام
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 أوباساجنو إن"...  :اجلواب يف جاء وقد ،٢٠١١ عام يف للرئاسة وانتخابه جوناثان عن فيه ذكرنا مفصالً جواباً وكان - 
 النفوذ وميش نيجرييا يف األمريكية اهليمنة اراستمر ضمان مبسؤولية ومكلف البالد، يف الرئيس أمريكا عميل هو

 الرئاسية، ٢٠٠٧ عام انتخابات يف لعمر الرئيس نائب منصب لشغل جوناثان اختار من هو أوباساجنو كان الربيطاين،
 منصب توىل جوناثان السيد: "الربيطانية اإلذاعة هيئة ذكرته ما وفق جوناثان جلودالك الشخصي امللف يف ورد وقد
 الرئاسية االنتخابات يف النيجريي للرئيس نائبا ليكون أوباساجنو أولوسيجون قبل من اختياره مت بعامني ذلك وبعد افظاحمل

 ويف). ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٨ الين، أون نيوز سي يب يب ،نيجرييا: جوناثان جلودالك الشخصي امللف)" (٢٠٠٧ لعام
 يف أساسي دور له كان أوباساجنو فإنّ الطليعة لصحيفة ووفقا اسة،الرئ إىل جوناثان وصول أوباساجنو نظم الحق، وقت

 فترة من عامني حنو بعد شفائه من ميئوسا وكان يارادوا مرض عندما: "الصحيفة وذكرت للرئاسة، جوناثان وصول
 جودالك صيبتن محلة ليقود وعاد السعودي املستشفى يف املريض الرئيس مرة ألول أوباساجنو زار سنوات، األربع واليته

 الرئيس سفر قبل املنصب تسليمه يتم مل ألنه يارادوا الرئيس بأعمال كقائم الدستوري اليمني ألداء الرئيس نائب جوناثان
 ٤ ،نترنتإلا على الطليعة صحيفة" جوناثان؟ الدميقراطي، الشعب حزب بعد وماذا: أوباساجنو استقالة: كليفور( للخارج
  ).٢٠١٢ أبريل/نيسان

 استخدم حيث ،٢٠١١ عام يف للرئاسة انتخابه إعادة يف جلوناثان واسعة والية على احلصول يف أمريكا حتجن وهكذا
 هذه كانت وقد األصوات، من٪ ٧٧,٧ بتأمني وقام النيجريية اجلماهري إىل للوصول االجتماعي اإلعالم أدوات جوناثان
  انتهى ..").يارادوا عمر والية عند األصوات مع باملقارنة متقدمة النتائج

 ولكن األخرى، املناطق بعض عن صدر مما أقل اإلصدارات تلك كانت وإن... نيجرييا عن أصدرنا قد فنحن وهكذا
  ...".واألولويات االعتبارات بعض نراعي" فنحن آنفاً لك ذكرت كما

  .وأعانك اهللا وفقك واهتمامك، حرصك على خرياً اهللا جزاك كل، على

  :االنتخابات جيلتأ عن سؤالك جواب :ثانياً

 :يلي ما لك أذكر فإين اجلواب يتضح حىت

 يف تاميز نيويورك صحيفة نشرته ما منها نيجرييا؛ يف نفوذها لتعزيز خطط عن مؤخراً أمريكا أعلنت لقد -١
 دف نيجرييا مشال يف ساعة ٢٤ تعمل مباشرة متوهلا تلفزيونية قناة تدشني املتحدة الواليات قرار" عن ٧/٦/٢٠١٤
 تصرحيه أمريكي مسؤول عن الصحيفة هذه ونقلت". األخرى املتشددة اإلسالمية واجلماعات حرام بوكو مترد اجهةمو
 وأن حرام، بوكو ضد التعاون سبل بشأن ٢٠١٢ عام ألواخر تعود نيجرييا مع ملناقشات ةيجنت كان املشروع هذا" بأن

 األمريكية اخلارجية وزارة يف اإلرهاب مكافحة مكتب" إن ةالصحيف وقالت". نيجرييا يف نيجرييون سينتجه القناة حمتوى
  ."دوالر ماليني ستة حنو تكاليفها تبلغ أن املتوقع من اليت القناة سيمول

 وإن فيها، نفوذ هلا زال وما فيها، املطلق النفوذ صاحبة وكانت ١٩٦٠ عام حىت لنيجرييا مستعمرة كانت بريطانيا -٢
. عليه وتتنافسان هناك نفوذا متلكان اللتان فهما النفوذ، لتنافسها أمريكا جاءت وقد قبل، ذي من أضعف حالياً كان

 على منتشرة تشادية قوات فأدخلت لنيجرييا؛ ااور نفوذها على ختاف اليت فرنسا معها وحركت بريطانيا وقامت
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 إسالميي مع عنيفة معارك بعد النيجريية غامبور مدينة إىل) ٣/٢/٢٠١٥( الثالثاء ظهر قبيل النيجريية الكامريونية احلدود
 وكانت. شهر قبل اجلماعة هذه عليها استولت املدينة هذه أن وذكرت) ٣/٢/٢٠١٥ ب ف أ". (حرام بوكو مجاعة

 رويترز وكالة وذكرت. يناير/الثاين كانون شهر املاضي الشهر منتصف يف الكامريون دخلت قد التشادية القوات
 التصدي يف نيجرييا مع احلدود على الواقعة الدول ملساعدة استطالع مهام ينفذ رنسيالف الطريان أن" ٣/٢/٢٠١٥

 وتظهر مؤخراً املتبعة الربيطانية السياسة وفق أمريكا مع العلنية ااة حتب ال وبريطانيا... حرام بوكو مجاعة ملتشددي
 معها مصاحلها تفقد ال حىت علناً جماتها فختا فهي عنها، شرها وتكف دولية مسائل يف تشركها حىت معها تقف أا
 واستخدمتها حركتها طاملا اليت فرنسا حترك بريطانيا فإن نفسه الوقت ويف القدمية، مستعمراا يف نفوذ من هلا بقي وما
 ىعل دائماً وتعمل عظمتها تظهر أن حتب ألا العلنية ااة حتب فرنسا وأن خاصة أغراضها، لتحقيق القدمي منذ

 ومع... السياسية املناورات تتقن ال فرنسا وأن وخباصة أهدافها، لتحقيق استغالهلا من بريطانيا تتمكن ولذلك. تأكيدها
 .بريطانيا وبني أمريكا بني هو فعلي بشكل الصراع فإن وذاك هذا كل

 ففي. البالد أهل أكثرية لونيشك الذين املسلمني على بالتضييق تقوم النيجريية احلكومة فإن نيجرييا، داخل يف أما -٣
 من املدعومة وهي النصارى يقودها اليت الدولة وتنحاز. احلكومية املدارس يف احلجاب حظر أعلنت ٢٠١٤/فرباير شباط

 .املسلمني على الغربية التعليم مناهج فرضت وقد. صارخ بشكل النصارى إىل تنحاز أمريكا، رأسه وعلى الغرب قبل
 يرتكبها اليت الوحشية األعمال ذه القيام النيجريي اجليش يف جنود رفض وقد... املسلمني اهجت الدولة وحشية وازدادت

 حمكمة" أن مفاده خربا ١٨/١٢/٢٠١٤ نيوز سكاي ذكرت فقد باإلعدام، فحوكموا املسلمني؛ األهايل ضد النظام
 رفضوا قد كانوا اخلاصة واتالق فرادأ من عنصرا ٥٤ على باإلعدام ١٨/١٢/٢٠١٤ يوم قضت نيجرييا يف عسكرية
 بعد التمرد بتهمة نيجرييا جنديا ١٢ بإعدام قضت املاضي أيلول/سبتمر ويف حرام، بوكو مجاعة ضد قتال يف املشاركة
 جوناثان حكم على النقمة مدى أظهر ذلك كل...البلد شرقي مشال مايدوغوري يف القيادة ضابط على النار إطالقهم
 باتانتخاال رتج لو يناهلا اليت األصوات على كبرية بدرجة يؤثر ما حلكمه عسكرينيالو املدنيني من كبرية نسبة وكراهية

  .موعدها يف

 وهو خباري، حممد السابق الرئيس هو االنتخابات يف جلوناثان احلايل املنافس فإن أخرى، ناحية ومن ،ناحية من هذا -٤
 بشعبية وحيظى املسلمني من الساحقة وغالبيتهم السكان ربع تشكل ثحي القبائل أكرب تعترب اليت اهلوسا قبيلة إىل ينتمي

 ،%٣٢ بنسبة فاز قد خباري حممد أن وأعلن. ٢٠١١ عام انتخابات يف جوناثان نافس قد وكان النيجريي، الشمال يف
 النيجريية االنتخابات مفوضية لدى احلاسوب برجمة طريق" عن بذلك التالعب مت إنه وقال االنتخابات نزاهة يف فشكك

 هلذه الفنية اخلربة قدمت اليت هي إا حيث مباشرة، غري بصورة ألمريكا االام يوجه القول وذا". به تضر حبيث
 الوقت ذلك يف مريكيةألا اخلارجية وزيرة مساعد كارسون جوين أشاد وقد عليها، وأشرفت مولتها وكذلك املفوضية،

 املسؤولني مع بواشنطن ٩/١٢/٢٠١٠ يف املستوى عالية حمادثات أجروا قد نويالنيجري املسؤولون وكان. املفوضية ذه
  .وإشراف ومتويل فنية ناحية من ا يتعلق وما ٢٠١١ بريلأ/نيسان يف جرت اليت االنتخابات هذه حول األمريكيني

 شارجاري شيخو على ١٩٨٣ عام بانقالب قام وقد سابقاً، عسكرياً حاكماً وكان بريطانيا عمالء من هو خباري وحممد
 عام انتخابات يف أوباساجنو أولوسيغن املتقاعد اجلنرال خباري حممد نافس وقد.. .١٩٧٩ عام املدين احلكم توىل الذي
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 يارادوا عمر وهو حزبه عن مرشحا أوباساجنو وضع ٢٠٠٧ عام انتخابات ويف ،٢٠٠٣ عام انتخابات ويف ١٩٩٩
 أوباساجنو يقوده الذي النظام يتهم مث ومن االنتخابات، تلك يف األخري فيخسر خباري حممد لينافس مسلمة لقبيلة ينتمي

 حزب وحزبه، جيعله ما نيجرييا، مشال يف وخباصة ما حد إىل شعبية له خباري حممد فإن أعاله ذكرنا وكما بالتزوير،
 .السلطة من الدميقراطي الشعب حزب وحزبه، جوناثان إلزاحة حقيقية بفرصة يتمتعان التقدمي املؤمتر

 :التأجيل أمر بترتيب كريي فبدأ صاحلها، يف ليست االنتخابات أن أمريكا رأت عليه وبناء -٥

 قبل ذلك وكان برس، فرانس وكالة ذكرت كما ٢٣/١/٢٠١٥ يف هاموند فيليب بريطانيا خارجية وزير مع اجتمع - 
 أن تدرك فأمريكا بينهما، الطاولة على موضوع أبرز هي كانت االنتخابات أن شك وال أسبوعني، بنحو التأجيل
 ...نيجرييا يف رجاهلا لربيطانيا

 إن: "االجتماع بعد كريي وقال خباري، حممد ومرشحه املعارض التقدمي املؤمتر حزب قادة مع كريي اجتمع مث - 
 نيجرييا، ودعم للمشاركة مستعدة أمريكا أن النيجريية السياسية الشخصيات يبلغ أن منه طلب أوباما باراك الرئيس
 ).٢٥/١/٢٠١٥ ب أف( ".مصداقية ذات الدميقراطية العملية تكون أن جيب ولكن

 ف أ" (مصداقية وذات ونزيهة حرة انتخابات بإجراء التزامه" عن أعرب الذي جوناثان النيجريي الرئيس مع اجتمع مث - 
  ).٢٥/١/٢٠١٥ ب

 لنيجرييا كريي زيارة خرب نقلها عند برس فرانس وكالة كرتذ فقد الرئاسية، باالنتخابات متعلقة الزيارات هذه وكانت
 ".فرباير/شباط ١٤ يف ستجري اليت والتشريعية الرئاسية االنتخابات أيضا كريي وسيبحث" :قائلة ٢٥/١/٢٠١٥ يف

 كلها األطراف مع باالتفاق حل إجياد املعلنة وغري املعلنة االجتماعات هذه خالل حياول كان كريي أن ويبدو -٦
 -  األطراف موافقة انتظار دون -  جوناثان أمر فقد وعليه احلل، هذا إىل يصل مل لكنه الوقت، بعض االنتخابات لتأجيل
 الرئاسة انتخابات تأجيل ٨/٢/٢٠١٥ يف النيجريية االنتخابات هيئة أعلنت وهكذا ونصف، شهر حنو االنتخابات بتأجيل

 نفسها إلظهار أمريكا وكعادة أمنية، خماوف بدعوى مارس/آذار ٢٨ إىل فرباير/شباط ١٤ يف إجراؤها املقرر والربملانية
 قرار بسبب جدا حمبطة واشنطن إن" :بيان يف كريي جون قال عليه جوناثان، حكومة من قرار وأنه األمر، عن بعيدة

 كانت فقد عينني، ذي لكل مكشوف واألمر ذلك كريي يقول ،)٨/٢/٢٠١٥ رويترز". (االنتخابات تأجيل نيجرييا
 اختذ قد يكون أن بد ال والتأجيل برس، فرانس وكالة ذكرت كما االنتخابات موضوع على مركزة املذكورة اجتماعاته

 وقد. له دعمها على ومعتمد هلا تابع وهو أمريكا جوناثان يعارض أن يتصور ال وأنه وخباصة أمريكا من بقرار حينها
 خطوة يف احلاكم الشعب حزب من لضغوط أذعنت" النيجريية نتخاباتاال جلنة بأن ٨/٢/٢٠١٥ يف رويترز وكالة نقلت

 ".املعارضة تثري أن املرجح من

 مواقف يف والتردد التناقض ظهر فقد داحضة، حجة هي فكذلك أمنية، ألمور هو التأجيل أن يف احلكومة حجة أما -٧
 ال" :قائال صرح لالنتخابات املستقلة لوطنيةا اللجنة رئيس جيجا اتاهريو فإن التأجيل، حجة اختيار يف جوناثان نظام
 حقوقهم ملمارسة الناس ودعوة ونساء شبان نشر خطر. البالد يف األمن قادة نصيحة باستخفاف نستبعد أن ميكن

 جديد موعد حتديد اللجنة قررت ذلك ونتيجة. مسؤولية أكرب أمنهم ضمان فيه ميكن ال وضع يف الدميقراطية
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 حكام وانتخابات ٢٠١٥ مارس ٢٨ يف وتعقد. الوطنية واجلمعية الرئاسية االنتخابات العامة، تاالنتخابا لالنتخابات،
 االنتخابات جلنة إىل برسالة بعث الوطين األمن مستشار إن" :جيجا وقال ."أبريل/نيسان ١١ يف ستعقد الواليات وجمالس
 جيربنا مل" :وقال..." لالنتخابات املقترح صلياأل املوعد خالل األمن ضمان ميكن ال أنه فيها أوضح املاضي األسبوع

 ليس! اإلجبار إثبات باب يف اإلجبار ينفي فهو ؛"خذوين يقول أن املريب يكاد" طريقة على" القرار هذا اختاذ على أحد
 بسبب االنتخابات تأجيل إىل" املاضي الشهر الوطين األمن مستشار داسوكي سامبو دعا ذلك قبل بل فحسب، هذا

 )...٨/٢/٢٠١٥ رويترز( ".املناسب الوقت يف للتصويت الالزمة اهلوية بطاقات من يكفي ما توزيع عدم من خماوف
 بينما للتصويت، الالزمة اهلوية بطاقات توزيع عدم بدعوى االنتخابات تأجيل إىل الوطين األمن مستشار دعا شهر فقبل
 !التصرحيني بني واضح والتناقض! أمنية؟ خماوف بسبب جاء التأجيل أن االنتخابات جلنة تعلن

 احلايل الرئيس عميلها وضع ألن أمريكي، بقرار هو بل جوناثان، حكومة أعلنتها اليت لألسباب ليس التأجيل فإن وهكذا
 أن إىل يشري من واملراقبني احملللني من فإن أعاله ذكرنا وكما جناحه، عدم من خماوف هناك وأن حرج حاليا جوناثان
 الشعب حزب وحزبه جوناثان إلزاحة حقيقية بفرصة يتمتعان التقدمي املؤمتر حزب وحزبه اريخب حممد منافسه

 .السلطة من الدميقراطي

 :التالية االحتماالت أحد يكون أن فيمكن املتوقع وأما -٨

 اباستتب مظاهر بعض ويوجد االنتصارات، بعض حيقق أن أمريكا مبساعدة التأجيل فترة خالل جوناثان حياول أن - أ
 احللول بعض إجياد يف أمريكا تدعمها دولية بترتيبات استطاع إذا كبرياً جناحه ويكون العنف، أعمال فتخف األمن،
  ...املخطوفات للتلميذات بالنسبة

 واآلخر رئيساً أحدمها يكون كأن خباري، حممد مع جوناثان فيشترك بريطانيا مع وسط حل بإجياد أمريكا تنجح أو - ب
 احملرك يكون احلال وبطبيعة مسلماً، واآلخر نصرانياً أحدمها يكون أن وهي جوناثان، أبطلها اليت للصيغة اديع أي نائباً،
  .وبريطانيا أمريكا أي نيجرييا يف املتصارعني الطرفني لكال القوة موضع هو لذلك

 كما احلاسوب برجمة يف بالتالعب أمريكا مرشح بفرض اجلديد املوعد يف تعقد أو االنتخابات، تأجيل يتكرر أن - ج
  ...املسلمون وخباصة بلهيبها، الناس يصطلي عنف أحداث تتصاعد قد احلالتني ويف السابقة، االنتخابات يف حدث

 املستعمرين، الكفار قلوب يف الرعب سيدخل وعندها مؤثر، إسالمي بلد يف الراشدة اخلالفة بإقامة األمة اهللا يكرم أو -د

﴿ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ  نيجرييا، وغري نيجرييا يف املسلمون سيعز بل وأهله، اإلسالم ىعل التأمر على جيرؤوا ولن
.﴾زِيزع لَقَوِي اللَّه  

  هـ١٤٣٦ الثاين ربيع من ٢٦

  م١٥/٢/٢٠١٥


