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 ساطها السياسيةتشهد أو ة، و تستعد نيجرياي لالنتخاابت العامة الختيار رئيس البالد وأعضاء اجلمعية الوطني
نطوي ت يف البالد تالنتخاابالية تطورات ال مفر منها يف دولة متعددة األعراق واألداين، مما يعين أن ممارسة عم

تيال  التخويف  واالحو لفساد   واعلى العديد من الفرص واملخاطر. كما مييز هذه املمارسَة يف بعض األحيان العنف  
سب هتم وأصواهتم حن والءاهدو ي  من قبل الساسة واملتنافسني على الكراسي الوطنية، بينما يوجد من الناخبني من 

 (.1ينية)الد-املصاحل واالنتماءات اإلثنية
  

اء اليوم، وأن هور أعدت بشولعل من السيناريوهات األكثر تكرارًا أن أصدقاء األمس يصبحون قبيل االنتخااب
ق هلم أن  لو سبض حىتزمالء األحزاب السياسية يتنقلون دون استحياء من حزب سياسي حاكم إىل حزب معار 

 2019رباير/شباط ف 16م السبت قرر إجراؤها يف يو (. وابلفعل مل تكن االنتخاابت العامة امل2هامجوه وانتقدوه)
 مستثناة من هذه احلالة.

 
ىل ة األصوات املدى أغلبيل علمن الناحية الرمسية، جيب على املرشح لكي يفوز يف االنتخاابت الرائسية أن حيص

. (3ية)وال 36لبالغة % من األصوات يف ثلثي والايت البالد ا25هبا، وكذلك احلصول على ما ال يقل عن 
اين ائسي ينبغي أن يكون كل مث( ينص على أن تداول املنصب الر 4وهناك تقليد شبه رمسي منذ اجلمهورية الرابعة)

 (.5سيحيون)مون واململسلاسنوات بني رئيس من الشمال ذي األغلبية املسلمة ومن اجلنوب اليت يتساوى فيها 
 
 
 

 )أسوشيتد برس( مرشح حزب الشعب الديمقراطي القوي أتيكو أبو بكر 2019يواجه الرئيس المنتهية واليته محمد بخاري في استحقاق 
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  2019خريطة الالعبني يف رائسيات فرباير/شباط 
 

 All Progressives، اتفقت قيادات حزب "مؤمتر مجيع التقدميني" )2019يف سبتمرب/أيلول 
Congress عاًما، أبن يكون  76( احلاكم، ابإلمجاع على اختيار حممد خباري، الرئيس املنتهية واليته، والبالغ

ي، "أتيكو أبوبكر"، يف (، بينما فاز رجل األعمال الثر 6مرشحه الرائسي يف االنتخاابت الرائسية املقبلة)
 People’s Democraticاالنتخاابت األولية بوصفه املرشح الرائسي لـ"حزب الشعب الدميقراطي" )

Party(وهو احلزب املعارض الرئيسي يف البالد ،)7.) 
 

عضهم كانت أهم من بمرشًحا فإن ملفات  50ومع أن عدد املتنافسني على املنصب الرائسي بلغ أكثر من 
ور تويل ليها. كما أن دنتمون إيت يا خلربة أصحاهبا وقدرهتم على تنظيم محالهتم االنتخابية واملناطق البعض؛ نظرً 

مل لعبت دورًا مهمًّا (، وهذه العوا2023إىل  2015الرائسة ال يزال من حق منطقة الشمال )أي من عامي 
ن يف الشمال، ة الفالرقييان إىل علصاحل كل من "خباري" و"أتيكو" يف هذه االنتخاابت، فهما مسلمان وينتم

 ا لـ"أتيكو".رت أويب" انئبً ي، و"بيبخار واختار كل منهما لنفسه انئًبا مسيحيًّا من اجلنوب؛ "ييمي أوسنباجو" انئًبا ل
 

 حممد خباري: ملف األمن وملف االقتصاد
 

كثر م يف نيجرياي أصل احلكامف ينتمي حممد خباري إىل خط جمموعة الرجال العسكريني األقوايء الذين هيمنوا على
واخر أد عرب انقالب يف . فكان خباري حاكًما عسكرايًّ للبال1999و 1966من ثالثة عقود أي ما بني عامي 

 .(8)1985حىت وإن كان زمالؤه أطاحوا به يف انقالب عسكري آخر يف أغسطس/آب  1983
 

عرف يف ا ابت ي  مطلق أام عسكري أنه ولعل من أهم املكاسب اليت حققها خباري يف تلك الفرتة كرئيس لنظ
 ة الفساد،والقدرة على حمارب (، وهي جتربة أكسبته رصيًدا من النزاهة9نيجرياي بـ"احلرب على عدم االنضباط")

ذ إرة يف البالد؛ كثر شهب األوجلبت له أيًضا انتقادات واسعة أسهمت يف إخفاق حماوالته الثالث لتأمني املنص
رادوا يف رائسيات اي(، كما هزمه الرئيس عمر 10أمام أولوسيغون أوابساجنو) 2003خسر خباري رائسيات 

غودالك جواناثن يف  (، كما انتصر عليه11رغم ما أشيع عنها من العنف وتزوير صناديق االقرتاع) 2007
 (.12لشمال)اوسط اهتامات ابالحتيال مما أدى إىل اندالع أعمال شغب عنيفة يف  2011رائسيات 

 
أو مساءلة  مراقبة دون م تفشي الفساد اإلداري يف حكومة الرئيس جواناثن، وهنب األموال العامةوقد أسه

 يفقه هذه الثغرة ري وفريخبا قانونية، إىل اعتبار جواناثن يف أواخر فرتة رائسته شخصية ضعيفة؛ فاستغل حممد
اؤه من يها أصدقوقع ف هم اليت، إضافة إىل شهرته السابقة كضابط سابق ملتزم وسليم من الت2015رائسيات 

 (. 13حينئذ) ة الناسعام الضباط السابقني، وقدرته املتصورة على ردع مترد "بوكو حرام" الذي جذب اهتمام
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عب حزب الش"رشح انتصر حممد خباري مرشح حزب "مؤمتر مجيع التقدميني" على غودالك جواناثن وهو م

تسلم  (. ومنذ14)1999ام ععد العودة إىل احلكم املدين يف عاًما ب 16الدميقراطي" الذي حكم نيجرياي مدة 
نهج احلكم يمة واعتماده مدارة سلاد إخباري زمام السلطة اتسم أسلوبه يف البداية إبدارة امللف األمين وحماربة الفس

يسرد  بينما مسبوقة، ازات غريإجن الرشيد، وما لبث أن دبَّ الرتهل إىل ذلك النهج، واملؤيدون لبخاري يرون أن له
 خصومه ومعارضو حكومته عشرات األسباب اليت جتعله غري مستحق إلعادة االنتخاب.

 
ألمن ي: الفساد وانعدام ا، مبعاجلة ثالثة حتدايت شائكة، ه2015تعهد خباري قبل وبعد وصوله للسلطة، عام 

فًيا، ة اهتماًما كاقتصاديشاكل االملا(. ويف حني ركزت إدارته على قضااي الفساد واألمن فإهنا مل توِل 15واالقتصاد)
د الذي أعقب ع الركو  منوهي ذات أمهية قصوى يف الرأي العام؛ حيث يرى احملللون االقتصاديون أنه فشل يف

 (.16)2015اهنيار أسعار النفط يف عام 
 

ر ييمي وفيسو ه، الرب نائبلوبغضِ  النظر عما يقال من تنازل الرئيس حممد خباري عن إدارة اقتصاد نيجرياي 
ع عند اجتماعه م للفرصة اعتهأوسينباجو، احملامي الشهري الذي مل يكن لديه أي خلفية أو خربة اقتصادية، وإض

 رات مقاتلة حملاربة "بوكو، حيث طلب من األخري طائ2018الرئيس األمريكي، دوانلد ترامب، يف أبريل/نيسان 
اد لى دفع عجلة االقتصععن نفسه أبنه غري قادر (؛ وقد دافع خباري 17حرام" بداًل من الدعم االقتصادي)

 108ىل إارتفع  ط قدبسبب هبوط أسعار النفط واخنفاض اإليرادات احلكومية. ومن املعلوم أن سعر النف
يف الشهر الذي أدى فيه  دوالرًا 63دوالرات للربميل قبل وصول خباري إىل السلطة، واخنفض بشكل حاد إىل 

وى ث بلغ أدىن مسترته، حيإدا د، واستمر اخنفاض سعر النفط خالل املراحل األوىل منخباري اليمني كرئيس البال
 .2016(، يف فرباير/شباط 18دوالرًا للربميل) 35له، وهو 

 
ل تقدًما يف فقد سجَّ  ذلك وتتباين وجهات النظر حول جناح الرئيس خباري يف حماربة الفساد. وعلى الرغم من

انة املالية، د واخليلفسااوموظفني مدنيني وضباط عسكريني متقاعدين بتهمة  مقاضاة سياسيني رفيعي املستوى
ملسروقة ت الدوالرات من األصول ا(، بل واستعادت إدارته مليارا19وأدانت احملاكم عدًدا من املسؤولني السابقني)
 (.20من السياسيني الفاسدين يف اإلدارة السابقة)

 
انعدام األمن وخاصة  ، استمرار2016حتت حكم خباري، ومنذ عام ويذهب املنتقدون إىل أن نيجرياي شهدت 

ملكثفة اات وعودة اهلجم يجرياي،نوسط فيما يتعلق ابلصدامات املتكررة بني الرعاة واملزارعني يف الوالايت الواقعة ب
زرائه بعض و  ع إفالتمان، من قبل "بوكو حرام". وهناك من يصف حكومته احلالية بعدم االهتمام حبقوق اإلنس

 (.21وأعضاء حزبه املتهمني ابلفساد من العقاب)
 



 5 

 اثنًيا: أتيكو أبوبكر واحملاولة الرائسية الرابعة
 

شرتكان يف نفسه ي لوقتقد تسهل مالحظة أوجه االختالفات بني حممد خباري وأتيكو أبوبكر، ولكنهما يف ا
ن األول رب/كانو يسما فيه حىت دأشياء أخرى؛ فأتيكو منافس شرس ابلنسبة لبخاري وحزبه الذي كان عضوً 

ق أن ترشح  ما سبف إىلعندما غادره وعاد إىل حزبه األول "حزب الشعب الدميقراطي" املعارض. ويضا 2017
اشلة يف اوالت فها للرائسة بعد حمالقادمة ي عد املرة الرابعة اليت يتقدم في 2019أتيكو النتخاابت فرباير/شباط 

 .(22)2015و 2011و 2007األعوام 
 

دارة أوابسنجو إس خالل لرئيوبفضل عمله يف دائرة اجلمارك النيجريية ملدة عشرين عاًما، وشغله منصب انئب ا
نفوًذا و ياسة النيجريية ، اكتسب أتيكو أبوبكر خربات داخلية يف الس2007إىل  1999ملدة مثاين سنوات من 

 (. 23ريًا)موه كثن اهتك منتقديه الذيبني الطبقة احلاكمة ورجال الدولة األقوايء، حىت وإن كان حمل ش
 

دميقراطي" لشعب الاحزب "وهناك أصدقاء ألتيكو انتقلوا معه من حزب "مؤمتر مجيع التقدميني" احلاكم إىل 
العديد من و وغارا، دوبو املعارض، من بينهم رئيس جملس الشيوخ، بوكوال ساراكي، ورئيس جملس النواب، ايك

حلاكم الى نظام احلزب لقضاء عاسية سابقني واحلاليني، وشكَّلوا فريًقا مهمته األسااملشر ِعني وحكام الوالايت ال
 الذي مل يقِض سوى السنوات األربع األخرية يف سدة احلكم.

 
 ة قوية مستغالًّ ري بلهجخبا وقد دأب أتيكو منذ أن ترك حزب "مؤمتر مجيع التقدميني"، على انتقاد أداء حممد

توح القادر اد الوطين املفاالقتص تعزيزمحلته ووعوده االنتخابية ابلوعد إبجياد فرص العمل و الشكاوى احمللية، وتتميز 
ن ة، وهي رسالة مر بكفاءتدا على التنافس، والتعاون مع القطاع اخلاص املدعوم من قبل املؤسسات العامة اليت

 .طالة يف البالدسبة البناع رتفاملرجح أن يرتدد صداها بني جمتمع األعمال والشعب النيجريي العادي نظرًا ال
 

دينا فرصة اطي: "لميقر وقد قال أتيكو يف خطاب قبول ترشيحه للرائسة أمام حشد من أنصار حزب الشعب الد
ا، وما مرارًا وتكرارً  البالد جههارائعة إلعادة حزب الشعب الدميقراطي إىل السلطة. لقد عددان التحدايت اليت توا

 (.24")حلول. هذا ما سيجعلنا خمتلفني عن احلكومة اجلاهلة يتعني علينا فعله هو تقدمي
 

ومن القضااي الوطنية احلساسة اليت يركز عليها أتيكو يف محلته االنتخابية إعالنه موافقته النسبية على إعادة هيكلة 
بقاء  نظام احلكم النيجريي واليت طاملا دعا إليها زعماء سياسيون من جنوب شرق البالد؛ إذ أكد على ضرورة

احلكومات احمللية كهيئة مستقلة عن حكومة الوالية، وذلك ألن تطوير القواعد الشعبية يتطلب االعرتاف 
ابحلكومات احمللية كهيكل مستقل للحكم وليس كملحق ملكتب حكومة الوالية. كما أوضح أنه جيب للوالايت 

يف مواردها وأن تدفع نسبة من العوائد للحكومة اليت توجد هبا احتياطيات من املناجم واملوارد املعدنية أن تتحكم 
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الفيدرالية، وهو إجراء ال يطبقه النظام احلايل، وهذا املوقف منح "أتيكو" شعبية ال أبس هبا يف جنوب 
 (.25البالد)

 
 هل ابإلمكان جتاوز املشهد احلزيب التقليدي؟

 
راء و ن متتد إىل ما ة إىل أاجالنيجريية حب ال شك أن تفاعالت املشهد السياسي يف نيجرياي تؤشر إىل أن السياسة

ى هي ن غايتهم القصو صيلة وأأاٍر األحزاب السياسية التقليدية اليت غالًبا ما ي تهم أعضاؤها ابالفتقار إىل أفك
م الرائسي ميكنه السباق ا يفالسعي إىل السلطة جلمع الثروة. كما أنه ابت من الضروري وجود مرشحني أقل سنًّ 

لشباب رًا ألن نسبة االد. نظالب رصة إقالة النخبة احلاكمة أو على األقل رفع راية مطالب الشباب يفأن حيظوا بف
٪ من 51.1ا يقارب مليون شاب مسجل أي م 43عاًما( املسجلني لإلدالء أبصواهتم تناهز  25و 18)بني 

 (.26مجيع الناخبني على مستوى اجلمهورية النيجريية)
 

حزاب السياسية ضد األ فرصةبحمللية إىل أن أايًّ من هذه القوى البديلة ال حتظى ومع ذلك، تشري التوقعات ا
 هم تلك الثرواتيست لديلقوى الرئيسية اليت هتيمن على الساحة السياسية يف البالد، ألن الذين شكلوا هذه ال

نتشرة يف اب الرئيسية املألحز ة اشعبيبالضخمة الالزمة للفوز ابالنتخاابت النيجريية، كما أهنم ال يتمتعون حىت اآلن 
 مجيع أحناء البالد.

 
ويف حماوالهتم إلقالة النخبة احلاكمة منذ استقالل البالد؛ أطلق مؤيدو أحزاب هذه القوى البديلة نداءات 

 Obyالتحالف والتعاون بني زعماء هذه اجملموعة، وكانت النتيجة أن تنحت السيدة أويب إيزيكويسيلي )
Ezekwesiliرشحة الرئيسية الوحيدة يف سباق هذا العام وكانت قد شغلت منصب وزيرة املعادن (، وهي امل

الصلبة والتعليم يف حكومة الرئيس السابق أوابساجنو، فعزفت عن الرتشح لالنتخاابت الرائسية بدعوى أن هدفها 
 (. 27الدميقراطي) اآلن هو بناء ائتالف من شأنه أن يوفر بدياًل عن حزب مؤمتر مجيع التقدميني وحزب الشعب

 Kingsley( وكينغسلي موغالو )Omoyele Soworeأما املرشحان، وموييلي سووري )
Moghalu "فما زاال يواصالن محالهتما االنتخابية؛ فاألول هو مؤسس وانشر "صحراء/ريبورتز ،)

(SaharaReporters الشهرية، وهي صحيفة استقصائية إلكرتونية هلا مسامهتها يف الكشف عن ) فساد
املسؤولني النيجرييني؛ مما عزز محلته االنتخابية وأكسبه أتييًدا واسًعا يف األوساط األكادميية واحتادات الشباب 

 (. 28والطلبة اجلامعيني)
 

وي عرف أن املرشح موغالو كان أستاًذا يف إدارة األعمال الدولية والسياسة العامة يف كلية فليتشر للحقوق 
فتس بوالية ماساتشوستس ابلوالايت املتحدة األمريكية، كما عمل يف األمم املتحدة يف والدبلوماسية جبامعة ات
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؛ حيث قاد 2014إىل  2009، وكان انئب حمافظ البنك املركزي النيجريي من 2008إىل  1992الفرتة من 
 (.29إصالحات واسعة يف النظام املصريف النيجريي بعد األزمة املالية العاملية)

 
وض هذه تيكو خلأرشح ن االسرتاتيجيات اجلديدة اليت تبناها حزب املرشح خباري وحزب املومن الواضح م

ا وتصرحًيا أبن يلو ِح تلميحً  ملرشحنيال ااالنتخاابت أهنا ال ختلو من استغالل للرُّوح العرفية املتجذرة يف البالد، فك
ب أتيكو يبو. ونالحظ أن انئيورواب واإل، ينبغي أن تكون لعرقية ال2023رائسة نيجرياي املقبلة، أي استحقاق 

ن هذه العرقية مملرشح  يئةأبوبكر يف هذه االنتخاابت هو بيرت أويب وهو من اإليبو، مما يوحي أبن هنالك هت
ملنصب اب وعرقية اإليب . وعلى نفس املنوال، وعد سكرتري احلكومة االحتادية، بوس مصطفى،2023الستحقاق 

م وزير الطاقة واألشغال (. بينما قدَّ 30بشرط أتييدهم إلعادة انتخاب خباري) ، ولكن2023الرائسي يف عام 
ية لعرض نفسه لعرقايورواب ن الواإلسكان، ابابتوندي فاشوال، وانئب الرئيس احلايل، ييمي أوسنباجو، وكالمها م

 (.31اليورواب)
 

، ألجهزة األمنيةا، مثل شحنيه املر ومما قد حيسم أمر االنتخاابت؛ حياد مؤسسات ووكاالت الدولة الرئيسية جتا
، مد خباريني مبن فيهم الرئيس حم( املتهمة مبيلها إىل مرشحني معينINECواللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة )

اف عناصر املعارضة بشكل ( اليت ت نتقد دائًما ابستهدEFCCوجلنة مكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية )
 انتقائي.

 
نة ينت السيدة أميعستقلة ة املومما يرجح كفة املخاوف حول حيادية هذه الوكاالت أن اللجنة االنتخابية الوطني
ئيس . وقد أاثر الر نتخاابتاال زكاري، اليت ي زعم أهنا من أقارب الرئيس خباري، لتكون مسؤولة عن ترتيب نتائج

عليا، ئيس احملكمة المنصب ر   منالقاضي والرت أونوجنني املنتهية واليته، خباري، أزمة سياسية أخرى عندما علَّق
ضة بل قادة املعار قاري من ف خبوعنيَّ نيابة عنه قاضًيا آخر ابسم إبراهيم اتنكو حممد. وكانت النتيجة أن و ص
 16 يفة اليت ست جرى ربملانيوال واجملتمع القانوين ابلديكتاتور، وأنه خيطط لتزوير نتائج االنتخاابت الرائسية

ن خاابت لهذه االنت (؛ حيث قد يكون هذا اإلجراء أحد األمور اليت تشري إىل أن32)2019فرباير/شباط 
 (.33تكون ذات مصداقية وسيتم حتديها بغضِ  النظر عن الفائز)

 
ويف حني أدان االحتاد األورويب والوالايت املتحدة توقيت تعليق والرت أونوجنني بدعوى أنه قد يقوض نزاهة 

 Code of(، إال أن احلكومة بررت القرار أبنه جاء أبمر من حمكمة "القواعد السلوكية" )34اابت)االنتخ
Conduct يف أبوجا بعد أسبوعني من حماكمة القاضي، بسبب إعالنه الكاذب واملزيف عن أصوله، وأن )

 (.35صية)األجهزة األمنية تتبعت "معامالت مشبوهة تصل إىل ماليني الدوالرات" يف حساابته الشخ
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 االحتماالت والتوقعات
 

أو  يوخ"أطلق الكثري من النقاد على طبيعة القيادة السياسية النيجريية مصطلح "حكم الش
(Gerontocracyألن القادة والطبقة احلاكمة متقاربون يف السن؛ فالرئيس "خبا ،)عام  مواليد ري" من

ع ذلك، فإن كل التوقعات (. وم36قالل نيجرياي)، أي قبل است1946بينما و لد املعارض أتيكو يف عام  1942
زب مؤمتر مجيع سيني، حلرئيتفيد أبن الرئيس القادم يف االنتخاابت املقبلة سيكون من نصيب أحد احلزَبني ا
مني املرشح أتمستوى  على التقدميني أو حزب الشعب الدميقراطي. كما أن قيام النموذج السياسي يف نيجرياي

ياسة عادة صياغة الس إىل إساعنينة جيعل يف غاية الصعوبة فوز املرشحني من اجليل اجلديد اللدعم النخبة املهيم
 خنبة معينة. أتييداتوشحة النيجريية وبنائها على القضااي واأليديولوجيات بداًل من انتماء الشخصية املر 

 
إن ما سيحدد اكمة، فاحل وإذ خيوض كل من حممد خباري وأتيكو أبوبكر هذا السباق الرائسي ومها من الطبقة
نتخاابت عام ااري يف د خبالفائز هو مدى استفادة كل منافس من دعم النخبة من كل منطقة؛ حيث إنه مما ساع

اري وأتيكو شرتك خبذي يأن النخبة أمجعوا على وجوب رحيل غودالك جواناثن، خبالف الوقت الراهن ال 2015
 مويل اجليد.يف تقاسم القواعد الشعبية ودعم النخبة والت

 
يف هذه  حممد خباري، يته،ويرى بعض متابعي الشأن النيجريي أنه من احملتمل أن يفوز الرئيس املنتهية وال

ن ألن خصمه الرئيسي، انئب ، ولك2015االنتخاابت ال ألنه أوىف بتوقعات النيجرييني الذين انتخبوه يف عام 
وخصوًصا  ضماانت،ن الن الشكوك أكثر مما يعطي مالرئيس السابق، أتيكو أبو بكر، هو مرشح ضعيف يثري م

حملسوبية واله من خالل احقق أم أنه فيما يتعلق مبؤهالته التجارية ومصدر ثرواته املثري للجدل؛ إذ يعتقد الكثريون
 (.37وأنشطة مشكوك فيها)

 
 خامتة

 
البالد  اسة الراهنة يفأن السيو ، يةيتضح مما سبق أن املشهد السياسي يف نيجرياي حتركه االنتماءات العرقية والدين

 يفملرشحني اجلدد لة أو البديغري مبنية بشكل أساسي على األرصفة الفكرية؛ مما يعين ضرورة رصد قدرة القوى ا
قائم على لوضع الراهن الاتغيري  على حتدي الطريقة التقليدية للحكم الرائسي النيجريي، وقدرهتم يف املرحلة القادمة

 بقة احلاكمة بداًل من تقدمي احللول للقضااي الوطنية.دعم النخبة والط
 

ين يبدو يف هذين اخليار احدة. و لة و أما اآلن، فال يوجد أمام الناخبني النيجرييني سوى خيارين يبدوان كوجَهني لعم
 ر".بوبكأالرئيس منتهي الوالية، "حممد خباري"، وكأنه يتمتع بتفوق على منافسه، "أتيكو 

 



 9 

______________________________________ 
 : ابحث نيجريي خمتص ابلشؤون اإلفريقية.حكيم جنم الدين* 
 

 اإلحاالت:
(1) - David Tuesday Adamo, “Religion and elections in Nigeria: a historical perspective”, Studia Historiae Ecclesiasticae, 

Pretoria  2018, (accessed on 29 January 2019): 
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1017-04992018000300006&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
 

(2) - B.T. Badejo, S.C. Agunyai & S.O. Buraimo, “The Politics of Defection and Power Game in Nigeria: Insights from the 
7th Lower Legislative Chamber”, Public Policy and Administration Research, (Vol.6 ،No.9  ،2016 ), p. 6. 
 

(3) - Sule Babayo ،Azizuddin Mohammed ،Sani Mohammed & Mat Bakri, “Political Behaviour and Voting Pattern in Nigeria: 
A Study of 2015 Presidential Election”, Asia Pacific Journal of Education ،Arts and Sciences ،(Vol. 4 No. 4, October 2017), p. 
9. 
 

حاكم نيجرياي الديكتاتور و  مهوري الرابع، وذلك بعد وفاةعندما تسلمت احلكومة املدنية زمام السلطة وحكم البالد وفًقا للدستور اجل 1999بدأت اجلمهورية الرابعة يف نيجرياي يف عام  -( 4)
حلظر املفروض على ا؛ فر فع 1999 حلكم الدميقراطي يف عام، وأطلق خليفته، اجلنرال عبد السالم أبوبكر، عملية االنتقال من احلكم العسكري إىل ا1998رال ساين أابشا، يف عام العسكري، اجلن

 األنشطة السياسية، وأ فرج عن السجناء السياسيني.
 

(5) - Ayo Awopeju, Olufemi Adelusi & Ajinde Oluwashakin, “Zoning Formula and the Party Politics in Nigerian Democracy: 
a Crossroad for PDP in 2015 Presidential Election”, Research on Humanities and Social Sciences, (Vol.2, No.4, 2012) p. 11 – 
12. 
 

(6) - Thisday Newspaper, “APC Adopts Buhari as Presidential Candidate”, November 21, 2018 (Accessed on 30 January 
2019): 
https://www.thisdaylive.com/index.php/2018/11/21/2019-upp-adopts-buhari-as-presidential-candidate /  

(7) - Punch Newspaper, “Atiku emerges PDP presidential candidate”, (Accessed on 30 January 2019): 
https://punchng.com/breaking-atiku-wins-pdp-presidential-primary/ 
 
(8)- Henry Aniagoa Kifordu, “Nigeria’s political executive elite: paradoxes and continuities, 1960–2007”, International 
Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam Netherlands, (Thesis for Doctor Degree, 2012), p. 86. 
(9)- Op cit. p 86.  
 
(10)- Alex Kireev, ”Nigeria’s Presidential Election 2003”, Electoral Geography, 19 APRIL 2003 (Accessed on 31 January 
2019): 
https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/n/nigeria/nigeria-presidential-election-2003.html 
 
(11)- Tom Ashby, “Yar'Adua declared winner of Nigeria poll "charade”, Reuters, 22 April 2007, (Accessed on 31 January 
2019): 
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-election/yaradua-declared-winner-of-nigeria-poll-charade-
idUSL2149632920070423 
 
(12)- BBC News, “Nigeria election: Riots over Goodluck Jonathan win”, 18 April 2011, (Accessed on 31 January 2019): 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13107867 
 
(13)- Mwangi S. Kimenyi, “Nigeria 2015 presidential election: Significance and challenges ahead”, Brookings Institution, 31 
March 2015, (Accessed on 1 February 2019): 
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/03/31/nigeria-2015-presidential-election-significance-and-challenges-
ahead/ 
 
(14)- Op cit. 
 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1017-04992018000300006&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://punchng.com/breaking-atiku-wins-pdp-presidential-primary/
https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/n/nigeria/nigeria-presidential-election-2003.html
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-election/yaradua-declared-winner-of-nigeria-poll-charade-idUSL2149632920070423
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-election/yaradua-declared-winner-of-nigeria-poll-charade-idUSL2149632920070423
https://www.bbc.com/news/world-africa-13107867
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/03/31/nigeria-2015-presidential-election-significance-and-challenges-ahead/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/03/31/nigeria-2015-presidential-election-significance-and-challenges-ahead/


 10 

(15)- Premium Times, “Buhari opens campaign, promises to address corruption, insecurity, economy”, 7 January 2015, 
(Accessed on 1 Febuary 2019): 
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/174402-buhari-opens-campaign-promises-address-corruption-insecurity-
economy.html 
 
(16)- BBC News, “Nigerian economy slips into recession”, 31 August 2016, (Accessed on 1 February 2019): 
https://www.bbc.com/news/business-37228741 
 
(17)- IOL News, “Trump gives Buhari 'banned' military aircraft”, 1 May 2018, (Accessed on 1 Febuary 2019): 
https://www.iol.co.za/news/world/trump-gives-buhari-banned-military-aircraft-14724854 
 
(18)- Reuters, “Oil dives below $35, lowest in 11 years, as U.S. supply swells”, Reuters, 5 January 2016, (Accessed on 1 
February 2019):  
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKBN0UK04C20160106 
 
(19)- Imad Mesdoua & Gbenga Abosede, "Buhari’s fight against corruption", Control Risks, 11 October 2018, (Accessed on 1 
January 2019): 
https://www.controlrisks.com/our-thinking/insights/buharis-fight-against-corruption 
 
(20)- Yomi Kazeem, “Nigeria says it’s recovered $9.1 billion in looted funds, but won’t name the culprits”, Quartz Africa, 6 
June 2016, (Accessed on 1 Febuary 2019): 
https://qz.com/africa/700036/nigeria-says-its-recovered-9-1-billion-in-looted-funds-but-wont-name-the-culprits/ 
 
(21)- Eniola Akinkuotu, Gbenro Adeoye, & Jesusegun Alagbe, “Eight politicians with N232bn corruption cases working for 
Buhari’s re-election”, Punch Newspaper, 1 September 2018, (Accessed on 1 February 2019): 
https://punchng.com/eight-politicians-with-n232bn-corruption-cases-working-for-buharis-re-election/ 
 
(22)- Adedayo Akinwale, "Atiku’s Many Shots at Presidency", This Day Newspaper, 8 October 2018, (Accessed on 1 February 
2019): 
https://www.thisdaylive.com/index.php/2018/10/08/atikus-many-shots-at-presidency/ 
 
(23)- Op cit. 
 
(24)- Lagun Akinloye, “Can Atiku unseat President Buhari in Nigeria’s 2019 elections?”, African Arguments, 8 October 2018, 
(Accessed on 1 February 2019): 
https://africanarguments.org/2018/10/08/atiku-unseat-president-buhari-nigeria-2019-elections/ 
 
(25)- Saharareporters, “COMPILED: The 45 Campaign Promises Of Atiku Abubakar”, 21 November 2018, (Accessed on 1 
February 2019): 
http://saharareporters.com/2018/11/21/compiled-45-campaign-promises-atiku-abubakar 
 
(26)- Daniel Mumbere, “A quick look at what's at stake in Nigeria's 2019 General Elections”, Africa News, 28 January 2019, 
(Accessed on 2 February 2019): 
http://www.africanews.com/2019/01/28/a-quick-look-at-what-s-at-stake-in-nigeria-s-2019-general-elections 
 
(27)- John Campbell, “Oby Ezekwesili Steps Down as Nigerian Presidential Candidate”, Council on Foreign Relations, 29 
January 2019 (Accessed on 2 January 2019): 
https://www.cfr.org/blog/oby-ezekwesili-steps-down-nigerian-presidential-candidate 
 
(28)- Caleb Okereke, “Is spicy Omoyele Sowore the “deviant” Nigeria needs?”, African Arguments, 1 February 2019, 
(Accessed on 2 February 2019): 
https://africanarguments.org/2019/02/01/is-spicy-omoyele-sowore-the-deviant-nigeria-needs/ 
 
(29)- Jamilah Nasir, "Moghalu outlines plans for presidency", TheCable, 28 February 2018, (2 February 2019): 
https://www.thecable.ng/independent-efcc-announce-cabinet-members-48-hoursmoghalu-outlines-plans-2019-presidency 

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/174402-buhari-opens-campaign-promises-address-corruption-insecurity-economy.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/174402-buhari-opens-campaign-promises-address-corruption-insecurity-economy.html
https://www.bbc.com/news/business-37228741
https://www.iol.co.za/news/world/trump-gives-buhari-banned-military-aircraft-14724854
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKBN0UK04C20160106
https://www.controlrisks.com/our-thinking/insights/buharis-fight-against-corruption
https://qz.com/africa/700036/nigeria-says-its-recovered-9-1-billion-in-looted-funds-but-wont-name-the-culprits/
https://punchng.com/eight-politicians-with-n232bn-corruption-cases-working-for-buharis-re-election/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2018/10/08/atikus-many-shots-at-presidency/
https://africanarguments.org/2018/10/08/atiku-unseat-president-buhari-nigeria-2019-elections/
http://saharareporters.com/2018/11/21/compiled-45-campaign-promises-atiku-abubakar
http://www.africanews.com/2019/01/28/a-quick-look-at-what-s-at-stake-in-nigeria-s-2019-general-elections
https://www.cfr.org/blog/oby-ezekwesili-steps-down-nigerian-presidential-candidate
https://africanarguments.org/2019/02/01/is-spicy-omoyele-sowore-the-deviant-nigeria-needs/
https://www.thecable.ng/independent-efcc-announce-cabinet-members-48-hoursmoghalu-outlines-plans-2019-presidency


 11 

 
(30)- TheCable, “SGF to Igbo: Endorse Buhari now, get presidency in 2023”, 21 November 2018, (2 February 2019): 
https://www.thecable.ng/sgf-to-igbo-endorse-buhari-now-get-presidency-in-2023 
 
(31)- Musliudeen Adebayo, “How Yoruba can produce president in 2023 – Osinbajo”, Daily Post, 22 December 2018, 
(Accessed on 2 February 2019): 
http://dailypost.ng/2018/12/22/yoruba-can-produce-president-2023-osinbajo/ 
 
(32)- Paul Wallace, “Nigeria Leader Sparks Pre-Vote Crisis by Replacing Top Judge”, Bloomberg, 25 January 2019, (Accessed 
on 2 February 2019): 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-25/buhari-suspends-nigeria-s-top-judge-ahead-of-election-aide-says-
jrcau3pn 
 
(33)- Op cit. 
 
(34)- Samuel Ogundipe, “Onnoghen: U.S., EU react, express ‘deep concern’”, Premium Times, 26 January 2019, (Accessed 
on 2 February 2019): 
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/308147-onnoghen-u-s-eu-condemn-unconstitutional-move.html 
 
(35)- Saharareporters, “Nigeria Will Not Allow Foreign Interference In Its Affairs, Presidency Tells UK, US, EU”, 27 January 
2019, (3 February 2019): 
http://saharareporters.com/2019/01/27/nigeria-will-not-allow-foreign-interference-its-affairs-presidency-tells-uk-us-eu 
 
(36)- Joseph Olusegun Adebayo, “Gerontocracy in African Politics Youth and the Quest for Political Participation”, Journal of 
African Elections, (Volume 17 No 1, 2018), P. 141-161. 
 
(37)- Churchill Okonkwo, “Apologies Atiku, But When It Comes To Corruption, You Should Shut Up By Churchill 
Okonkwo”, Saharareporters, 21 November 2017, (2 February 2019): 
http://saharareporters.com/2017/11/21/apologies-atiku-when-it-comes-corruption-you-should-shut-churchill-okonkwo  

https://www.thecable.ng/sgf-to-igbo-endorse-buhari-now-get-presidency-in-2023
http://dailypost.ng/2018/12/22/yoruba-can-produce-president-2023-osinbajo/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-25/buhari-suspends-nigeria-s-top-judge-ahead-of-election-aide-says-jrcau3pn
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-25/buhari-suspends-nigeria-s-top-judge-ahead-of-election-aide-says-jrcau3pn
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/308147-onnoghen-u-s-eu-condemn-unconstitutional-move.html
http://saharareporters.com/2019/01/27/nigeria-will-not-allow-foreign-interference-its-affairs-presidency-tells-uk-us-eu
http://saharareporters.com/2017/11/21/apologies-atiku-when-it-comes-corruption-you-should-shut-churchill-okonkwo

