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يد من عوامل التأثير عمى تيدف ىذه الورقة البحثية إلى رصد وتحميل العد
تركز عمى ثمارات األجنبية بالدول والحكومات المختمفة، و ب اإلستآلية جذعممية و 

 حيث باعتبارىا أحد أبرز الوحدات السياسية اإلفريقية إتساعًا من ،الوضعية بدولة نيجيريا
صف بو من كبر حجم السكان وشساعة المساحة الجغرافية، كذا مما تتو  سوق،ال حجم

تراجع  إلستقرار السياسي عمى زيادة أواجود عالقة تأثير لمعامل األمني و تفترض الورقة و و 
ستثمارات األجنبية بالدول، وقد توصمت الدراسة إلى وجود دوٍر سمبي لحالة عدم وتيرة اال

لنيجيري في قتصاد اضعف االعمى ستقرار السياسي بنيجيريا وتزايد التيديدات األمنية، اال
قامة مشاريع جذب مستثمرين أجانب و  د خاصة في العقدين ستثمارية قوية في البالاا 

 األخيرين.
 ستثمارات األجنبية، نيجيريا، التيديدات األمنية، بوكو حراماال الكممات المفتاحية:

Abstract  

This paper aimed at monitoring and analyzing  various factors 

which effect on the attraction operations of the foreign investments  

by several governments, with focus on the Nigerian situation, as its 

one of the main largest economics markets in the African countries, 

and its also characterized by the highly population size with a wider 

surface area,  
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the paper assumes an influence relation of the security factor and 

the political stability on the rising or reducing of the foreign 

investments attraction,  

and the study found that there is a negative role of the political 

instability and the security threats in Nigeria on the weakness of its 

economy in bringing more foreign investors and establishing new 

economic projects especially at the last two decades . 

Key words: foreign investments, Nigeria, security threats, book 

haram 
 مقدمة:
قامة إقتصاديات قوية و تسعى الدول والحكومات إل      عتماد سية، وذلك بالتنافى بناء وا 

عمى جممٍة من اإلجراءات والسياسات الدقيقة والمحددة، والتي من شأنيا أن تؤسس لقاعدة 
قطاع الخدمات، اإلقتصادية، كالزراعة الصناعة و  صمبة تقوم عمييا مختمف القطاعات

 نشطة اإلقتصادية.غيرىا من األو 
وفي ىذا اإلطار يعتبر اإلستثمار األجنبي أحد أبرز إىتمام الحكومات أثناء وضعيا      

لمخطط اإلقتصادية و التنموية بمختمف الدول، وذلك لما لو من فائدٍة عمى اإلقتصاد 
مضاعفة متقنية والتكنولوجيا الحديثة، وكذا جذب رؤوس األموال و المحمي من جمٍب ل

تنويع في ضًا دوره في إستحداث مناصب عمل و أيطي الدولة من العممة الصعبة، و ياإحت
المحددات األنشطة اإلقتصادية، إال أّن اإلستثمار األجنبي غالبًا ما يتطمب مجموعة من 

األمني ن بينيا إستقرار الوضع السياسي و تنفيذه بشكٍل صحيح، موالشروط، ُبغية وضعو و 
 بالدولة.
ا تعتبر نيجيريا أحد أبرز الدول اإلفريقية من حيث تنوع واتساع وعمى ضوء ىذ     

لبًا ما تصطدم بالواقع السوق وفرص اإلستثمار، إال أّن ىذه اإلمكانيات والمقدرات غا
األمني الذي تمر بو البالد، وانطالقًا من ىذه الجزئية تطرح الورقة البحثية السياسي و 

ما هو واقع اإلستثمار األجنبي بنيجيريا وما التالي: الحالية تساؤاًل في غاية األىمية ىو ك
 مدى تأّثره بالتهديدات و المتغيرات السياسية واألمنية ؟ 

 ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تتطرق الورقة البحثية إلى محاور أساسية ىي :      
 توضيح طبيعة ومقومات اإلقتصاد النيجيري. -1
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 واقع مناخ اإلستثمار بنيجيريا. -2
 طبيعة التيديدات األمنية بنيجيريا -3
 طبيعة و مقومات اإلقتصاد النيجيري -1

العاشرة قية إنتاجا لمنفط عمى اإلطالق، و تعتبر دولة نيجيريا أكبر وأكثر الدول اإلفري     
من حيث الترتيب العالمي لمدول المنتجة لمنفط، واإلقتصاد النيجيري يعتمد عمى قطاع 

 GDPمن الناتج المحمي اإلجمالي  35%بحيث ُيمثل ما يقرب المحروقات بشكٍل كبير، 
من إيرادات الدولة من العممة األجنبية  90%ىو مصدر ما يزيد عن  لكمن جية، وكذ

 . (1)من إيرادات الحكومة ككل من جيٍة أخرى 80%الصعبة، و
مة عقب نياية الحرب األىمية بالبالد إنضمت نيجيريا إلى منظو  1971بحمول سنة و      

، وذلك باعتبار ىذه األخيرة كانت تشجع عمى سياسات OPECالدول المنتجة لمنفط أوبك 
تأميم الثروات الطبيعية الوطنية، خاصة بالدول حديثة العيد باإلستقالل، وأسست الحكومة 

 The Nigerian National Oilعمى إثرىا الشركة الوطنية النيجيرية لمنفط بنفس السنة 

Corporation(2)يمٍة لترقية وتأصيل الثروات النفطية الوطنية، كوس . 
وقد حاولت الحكومات النيجيرية المتعاقبة وضع خطط و برامج عمل من شأنيا أن      

يث تّم رسم ما ُعرف بخطة النمو ُتخرج إقتصاد البمد من طابعو الريعي النفطي، بح
، عبر The Economic Recovery Growth Plan (ERGP)اإلنعاش اإلقتصادي و 

إّتباع سياسة مالية جبائية معينة إستيدفت تحفيز األنشطة اإلقتصادية التجارية في 
القطاعات غير النفطية، خاصًة منيا تمك التي تشيد محدودية فيما يخص نسبة إسياميا 
في الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد، عمى غرار قطاعات الزراعة، المناجم والبناء أنظر 

 .(01)الشكل رقم 
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الناتج المحمي  اإلقتصادية في بعض القطاعاتمساهمة يبين نسبة  11شكل ال
 6112-6112نيجيريا مابين لاإلجمالي 

 
Source : FSDH research report, "economic and financial markets 

outlook (2018 – 2022): strong growth prospect with downside 

risks". lagos , february 09, 2018  p 17 

إال أنو وبالنظر إلى المؤشرات اإلقتصادية المحققة في القطاعات المذكورة في الشكل      
أعاله، سجمت تقارير تراجع في نسبة نمو الناتج المحمي لبعضيا خاصة فيما تعّمق األمر 

(، األمر الذي يعكس الضعف النسبي لمخطط 02بقطاعي البناء والمناجم أنظر)الشكل 
 حكومية المسطرة لتنمية القطاعات اإلقتصادية خارج المحروقات .ال

في  اإلقتصادية بعض القطاعاتلالناتج المحمي اإلجمالي  نمون نسبة يبيّ  16شكل ال
 6112-6112لنيجيريا مابين 

 
Source : FSDH research report, "economic and financial markets 

outlook (2018 – 2022): strong growth prospect with downside 

risks". lagos , February 09, 2018  p 16 
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 (ERGP)وبالنظر إلى الخطة الحكومية لوضع برنامج لمنمو واإلنعاش اإلقتصادي      
قيد التنفيذ، نمحظ تركيز الحكومة عمى القطاع الخاص باعتباره المؤسس  2017لسنة 

لقادر عمى اإلستجابة لمتطمبات األسواق العالمية، الرئيسي ألي تنمية مستدامة بالبالد، وا
وقد وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط واألسس التي عمى أساسيا يتحقق ىذا 

  : (3)اليدف، من بينيا ىذه الضوابط و المحددات مايمي
: بحيث أكدت خطة النمو واإلنعاش اإلقتصادي اإلستثمار في ترقية الُبنية التحتية .1

عمى ضرورة اإلستثمار في تحسين البنية التحتية، خاصة  2017ية لسنة لمحكومة النيجير 
فيما يتصل بالطاقة، الطرق والسكك الحديدية، الموانئ وشبكات النقل والربط الواسعة 

 النطاق.
، بحيث كثيرًا ما ُصّنفت Business Environment تحسين بيئة ومناخ األعمال .2

يخص جذب األعمال، وذلك بالنظر إلى  نيجيريا باعتبارىا من أصعب المناطق فيما
ي يتحمميا المستثمرين المحميين العراقيل الموجودة، وكذا إلى التكاليف العالية الت

 األجانب.و 
لتعزيز النمو اإلقتصادي، وذلك يجعل  the Digitization إستخدام الرقمنة .3

و الصناعية اإلقتصاد النيجيري أكثر قدرة عمى المنافسة العالمية كمما إرتبطت سياست
 . (4)باستراتيجية رقمية عالية

باإلضافة إلى ما تتمتع بو نيجيريا من ثرواٍت نفطية، أضحت الدولة أحد أبرز      
مصدري الغاز عمى المستويين القاري اإلفريقي و العالمي، بحيث تحتوي إحتياطيات 

3تريميون م 05الدولة من الغاز الطبيعي ما يفوق 
يجيريا تحتل األمر الذي جعل من ن، 

، (5)عالميًا من حيث حجم مخزون واحتياط الدولة من الغاز الطبيعي 09المرتبة التاسعة 
و ذلك بعد أن كان اإلعتماد شبو الكمي فيما يخص القطاع الطاقوي منصب عمى النفط 

، إال أنو وفي تسعينات القرن الماضي 20لوحده طيمة العقود األولى من القرن العشرين 
افات العديدة لحقول الغاز بالبالد، تمكنت نيجيريا من تطوير وزيادة عمميات ومع اإلكتش

اإلنتاج ليصبح بذلك الغاز الطبيعي المصدر الطاقوي الثاني األقوى بعد النفط، بالرغم من 
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من إجمالي إحتياطي الدولة من الغاز إلى غاية  25%أن الحكومة لم تستغل ما نسبتو 
 . (6)2017سنة 
ثر اإلقتصاد النيجيري كثيرًا نتيجة إعتماده عمى القطاع النفطي كأىم مصدر ولقد تأ     

، 2014من مصادر إيرادات الدولة ككل، فبالنظر إلى التراجع الحاد ألسعار النفط سنة 
فقد أّثر ذلك سمبًا و بشكٍل مختمف عمى سيرورة و أداء إلقتصاد البالد، بحيث شيد الناتج 

إلى  2014سنة  6.2%تراجعًا واضحًا في نسبة نموه من المحمي اإلجمالي بنيجيريا 
لم  2016، األمر الذي أدى إلى حالٍة من الركود اإلقتصادي سنة 2015سنة  %2.7

 . (7)1991تشيده البالد منذ سنة 
ولكن ومن جيٍة أخرى وبالنظر إلى السياسات اإلقتصادية الحكومية المتبعة بنيجيريا      

األخيرة، نمحظ تحسنًا في اآلداء اإلقتصادي نوعًا ما، فقد ( 10في السنوات العشر )
نيرة  123إستطاعت الحكومة مثاًل أن تحقق تحسنًا فيما يخص أسعار الصرف، فمن )

دوالر(، و ذلك خالل الفترة  01نيرة نيجيرية مقابل  57دوالر( إلى ) 01نيجيرية مقابل 
ياسات الحكومية اتجاه تعزيز ، و كذلك شّكمت الس2017أكتوبر -الممتدة مابين مارس

وتنشيط اإلستثمار األجنبي المباشر إلى زيادة إحتياطي الدولة من العممة الصعبة ليصل 
 .   (8) 2017أكتوبر  30بميون دوالر في  33.8إلى 
وبالنظر إلى بقية القطاعات اإلقتصادية األخرى خارج قطاعي النفط والغاز، يمكن      

رادة  حكومية حثيثة لتحسين اآلداء اإلقتصادي فييا، فبالنسبة لمقطاع أن نمحظ محاوالت وا 
الفالحي مثاًل، مع األخذ بعين اإلعتبار كافة النشاطات الفرعية فيو عمى غرار إنتاج 
المحاصيل، الثروة الحيوانية، الغابات وصيد األسماك، فإن القطاع شيد نسبة نمو تقدر بـ 

مقارنًة  1.89-%بنسبة عجز قدرت بـ ، 2018في الربع الثاني من سنة  %10.64
، مع تسجيل بقاء نشاط المحاصيل الزراعية في المرتبة 2017بنفس الربع من سنة 

 . (9)2018إلى غاية جوان  92.06%األولى بإسيامو في نمو القطاع الزراعي بنسبة 
أ وفي المجمل تشير غالبية الدراسات والتقارير إلى أّن اإلقتصاد النيجيري سيبد     

بالتحسن عمى مختمف األصعدة، فبعد تسجيل نسبة نمو بالناتج المحمي اإلجمالي قدرىا 
، تبقى التوقعات اإلقتصادية متفائمة 2018سنة  01.62%و 2017سنة  %01.21
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، مع تسجيل بقاء معدالت التضخم عمى حاليا إلى 2020بتحسٍن أكثر إلى غاية سنة 
 . (10) (03غاية السنة ذاتيا أنظر )الشكل رقم 

يبين توقعات تغير نسبة نمو الناتج المحمي اإلجمالي و معدل التضخم  10شكل ال
 6161-6112بنيجيريا 

 
Source: Project link meeting ,"economic outlook and forecast (2017 

- 2019)". Country report for Nigeria, ibadan-Nigeria,september 

2017,P 04 

 تثمار في نيجيريا مناخ اإلس واقع -6
، إذ ُتحصي عّدة جيات بحثية تعتبر نيجيريا أكبر بمد إفريقي من حيث عدد السكان     

وفي مصادر أخرى نرصد حوالي  (11)مميون نسمة 170سكان الدولة عمى أنيم حوالي 
، وتحوز عمى عدة إمكانيات وفرص لممستثمرين األجانب، مثل  (12)مميون نسمة 200

لعاممة غير المكمفة، الموارد الطبيعية، إتساع السوق المحمي الذي يعتبر الوفرة في اليد ا
من أكثر األسواق نموًا بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، إال أّن ىذه اإلمكانات تبقىة غير 
مستَغمة بشكٍل كاٍف، وذلك بالنظر لعّدة منيا عدم كفاية البنية التحتية الحالية، إنتشار 

م وآلية تسجيل الممكية، عدم إتساق البنية التنظيمية والسياسات الفساد، عدم كفاءة نظا
   .(13)التجارية، وكذا إنعدام األمن وعدم فاعمية المحاكم وآليات فض وحل النزاعات

يعتقد الكثير من صّناع السياسات العامة عبر الدول والحكومات المختمفة، أن      
مباشر عمى إقتصاديات الدول المضيفة لو، اإلستثمار األجنبي يولد و يؤثر بشكٍل إيجابي 

ومن بين ىذه الفوائد الميمة الميمة ىو جذب واإلستفادة من التكنولوجيا العالية 
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المستخدمة عمى نطاٍق عالمي، و تبعًا لعّدة أبحاث و دراسات فإن الشركات متعددة 
اديات الجنسيات عمى سبيل المثال، ليا أثر حسن في مسألة نشر التقنية في اإلقتص

وفي حالة تنفيذ اإلستثمارات األجنبية المباشرة في المناطق و الدول عالية  المحمية،
الخطورة، غالبًا ما اليتم اإلستعانة بتمك المستويات من التكنولوجيا و التقنية المؤثرة عمى 

 . (14)إقتصاديات الدول بالعالم
ار األجنبي باقتصاد البالد، وبالنظر إلى الحالة النيجيرية فيما يخص واقع اإلستثم     

فإن قطاعات مثل الفالحة والبناء، تبقى من بين أقل القطاعات اإلقتصادية جذبًا 
، و وفقًا لتقرير الخوصصة (01الجدول رقم)لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا أنظر

، فإن قطاعي النقل و اإلتصاالت يعتبران من أىم القطاعات (CBN) 2004لسنة 
عدة و األكثر جذبًا ليذه اإلستثمارات، خاصًة مجال اإلتصاالت و اليواتف الخموية الصا

الرقمية، فنيجيريا تعتبر من أكثر الدول من حيث سرعة نمو أسواق تكنولوجيا اإلتصاالت 
 . (15) 2001و اليواتف النقالة منذ سنة 

 
اإلقتصاديت يبين نسبت اإلستثمار األجنبي انمباشر في بعض انقطاعاث  10جدول ان

 (%)انوحدة  9115 -0541بنيجيريا 

 0541 0545 0551 0555 9111 9112 

 9942 1143 1144 9945 0541 0140 انمناجم

 141 143 145 941 041 942 انفالحت

 949 944 044 443 440 345 انبناء

Source : Egwaikhide Christian Imoudu,"The Impact of Foreign 

Direct Investment on Nigeria’s Economic Growth; 1980-2009: 

Evidence from the Johansen’s Cointegration Approach",p 125 

 
بالنظر إلى الجدول أعاله، فإنو من المواضح ضعف نسبة اإلستثمارات األجنبية في      

بعض القطاعات األجنبية خارج مجال المحروقات والنفط، وىذا الضعف ىو الذي دفع 
حكومات النيجيرة المختمفة عمى مّر العقود لتبني سياسات تحفيزية إستثمارية أكثر بعدًا بال

 عن القطاعات و المجاالت النفطية المختمفة، بالبمد.
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في العموم  Investement Climateُتعّرف بيئة أو مناخ اإلستثمار في العموم      
ما، والتي تؤثر سواء عمى األفراد، عمى أنيا مختمف الظروف اإلقتصادية والمالية في بمٍد 

الشركات أو الجماعات واألعمال الذين يسعون إلى اإلقتراض و كسب فرص في قطاع 
األعمال باختالفيا، و يتأثر مناخ اإلستثمار بعّدة عوامل و مؤثرات، منيا مستوى الفقر 

اإلستقرار  بالدولة، الجريمة واألمن، وضعية البنية التحتية، الوفرة في اليد العاممة،
كومة السياسي، حقوق الممكية والموائح والقوانين المنظمة ليا، مستوى شفافية عمل الح

عند تطّرقو نك الدوزلي حول مناخ اإلستثمار و و وفقًا لتقرير الب، (16)طبيعة مساءلتياو 
لمحالة النيجيرية، فقد أظير مجموعة من القيود المفروضة عمى عّدة قطاعات خارج قطاع 

الحروقات، وذلك بعد أن تّم إستقصاء آراء وتوجيات عّدة جيات إستثمارية بنيجيريا النفط و 
 (.04أنظر )الشكل رقم 

 

يبين تأكيد انمستثمرين األجانب بنيجيريا حول وجود انقيود في بعض  11شكم ان

 انقطاعاث اإلقتصاديت

 
Source: World Bank," investment climate survey in Nigeria".p 15 

     
حسب الشكل أعاله يتضح مدى وجود عراقيل و صعوبات لدى المستثمر األجنبي في  

دولة نيجيريا، خاصًة فيما تعّمق األمر بمسألة إجراءات التزود بالطاقة في المنشآة 
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اإلستثمارية المختمفة، و من المتعارف عميو أّن ىذه اآلراء و الدرسات تؤخذ بعين اإلعتبار 
 عند شروعيم بدراسة جدوى مشاريعيم بدول معينة. بالنسبة لممستثمرين

قامت الحكومة النيجيرية بإصدار قانون أشأت بمقتضاه المجنة  1995في سنة      
 The Nigerian Investement Promotionالنيجيرية لترقية اإلستثمار 

Commission (NIPC) والتي كان اليدف منيا إزالة القيود والرقابة الشديدة عمى ،
مال اإلستثمار األجنبي المباشر بالبالد، وىو القاتون الذي أتاح وبشكٍل شبو كّمي فتح أع

القطاعات اإلقتصادية لممستثمرين األجانب، و تمكينيم من الحق في التممك بنسبة 
، باستثناء قطاع المحروقات التي يقتصر اإلستثمار األجنبي المباشر فييا عمى %100

، وقد تمت ىذا القانون (17)مشاركة في اإلنتاج بنسٍب محدودةالمشروعات المشتركة، أو ال
مجموعة من األطر القانونية األخرى المنظمة لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا 

 (. 02أنظر )الجدول رقم 
 يبين أهم األطر القانونية النيجيرية المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر 16جدول ال

 السنة القانون
 6110 ن مكافحة غسيل األموالقانو

 6112 قانون إصالح قطاع الطاقة الكهربائية
 6112 قانون إستغالل المناجم و الموارد المعدنية

 6112 قانون ضبط مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
 6112 قانون البنك المركزي النيجيري

 6112 قانون اإلستثمار و األوراق المالية
Source: u.s. Department of state," nigeria investment climate 

statement 2015",p 6 

بالنسبة لمجدول أعاله يمكن أن نالحظ إزدياد التوجيات النيجيرية اإلقتصادية باتجاه      
تدعيم األطر القانونية المتعمقة بجانب اإلستثمارات األجنبية، و ذلك خالل العقد األخير 

، مايعكس وجود إرادة حكومية واضحة في ىذا 2007من القرن الماضي خاصة منذ سنة 
 اإلطار.
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، فإن 2009ؤتمر األمم المتحدة حول التجارة و التنمية المنعقد سنة تبعًا لم     
اإلستثمار األجنبي المباشر بنيجيريا إرتكز بشكٍل أساسي حول قطاع المحروقات و النفط، 
وذلك لحالة اإلرتفاع المسجل بأسعار النفط بتمك الفترة من جية، و باإلصالحات 

يذا القطاع، و يمكن مالحظة ىذا التوجو، الحكومية المتعمقة بالسياسات ذات الصمة ب
، كانت OPECفقبل سنة واحدة من من إنضمام نيجيريا لمنظمة الدول المنتجة لمنفط 

، وتصاعدت 1970مميون دوالر سنة  205تدفقات اإلستثمارات األجنبية بالبالد حوالي 
التدفقات مميون دوالر، كما إستجابت ىذه  470بحوالي  1975ىذه التدفقات بحمول سنة 

بشكل متناسب مع السياسات المالية الجاذبة لإلستثمارات األجنبية والقطاع الخاص منذ 
 .(18) 1986سنة 
يرى بعض الباحثين أّن مناخ األعمال واإلستثمار بنيجيريا عمى العموم ُمكِمٌف      

ت جدُّ لمغاية، وبالرغم من وجود إعتقاد كبير من ِقبل المستثمرين األجانب بوجود إمكانيا
واسعة بنيجيريا يمكن أن تكون عائداتيا المالية الربحية عالية، إال أّن البيئة اإلستثمارية 

 Doing Businessفييا تبقى جد صعبة و بيا نسٌب كبيرة من المخاطرة، و وفقًا لتقرير 
 ، فقد وصف المناخ العام لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا بالمقيد نظراً 2008لسنة 

لعّدة عوامل منيا: ضعف في قدرة المؤسسات عمى إستخراج الشيادات و المعامالت 
لممستثمرين، إستغراق فترات زمنية طويمة إلستكمال إجراءات ممكية العقار، وضعف في 

 . (19)إنجاز العقود المرتبطة بالمشاريع اإلستثمارية
 118في المرتبة  فقد صّنف نيجيريا 2009لسنة  Doing Businessوحسب تقرير      

، (10)الجدول رقم دولة من حيث مستوى مناخ اإلستثمار بيا أنظر  181من أصل 
، فقد صّنف اإلقتصاد 2009لسنة  Global Competitiveness Indexوفق تقرير و 

دولة، وقد إعتمد ىذا التقرير عمى  134عالميًا من أصل  94النيجيري في الرتبة الـ 
ايير اإلقتصادية في التصنيف منيا: واقع الُبنى التحتية، النظام العديد من المؤشرات والمع

المالي والمصرفي، الفساد، مدى إستقرار السياسات الحكومية المنظمة لإلستثمارات 
 . (20)األجنبية، نسب التضخم، أخالقيات العمل واإلستقرار األمني
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مختمف  يبين تصنيف نيجيريا من حيث مستوى مناخ اإلستثمار حسب 10جدول ال
 المؤشرات العالمية

 تصنيف نيجيريا مجموع الدول الهيئة المصِنفة/ المؤشر
Human Development Index (HDI) 

2015 
122 126 

Index of Economic Freedom 2017 121 112 
Global Competitiveness Index (GCI) 

2017-18 
102 162 

Doing Business 2018 191 142 
Corruption Perceptions Index 2016 122 102 

Source: KPMG REPORT,"Nigeria Economic Snapshot H2, 2017". 

South Africa: KPMG Services Pty Ltd, 2017, p 02 

ويفسر العديد من الباحثين وضعية نيجيريا في تصنيفات المؤشرات حول مناخ    
ت السمبية المحتممة التي قد اإلستثمار بنيجيريا، في أن ىناك تخوف من بعض التأثيرا

ينتجيا المستثمرين األجانب مثل التيرب الضريبي، التسعيرات التحويمية المغشوشة التي 
قد تضر بواقع اإلقتصاد المحمي، التقمبات في مدفوعات و تدفقات المشاريع اإلستثمارية، 

يجيريا ىو ومن جيٍة أخرى يرى عديد الباحثين أن اإلستثمارات األجنبية بإفريقيا و ن
 . (21)محاولة لنقل األنشطة الخطرة و الضارة بالبيئة و المحيط 

 واقع اإلستقرار السياسي و طبيعة التهديدات األمنية بنيجيريا -0
وعممية التحول السياسي واإلقتصادي يغمب  1960منذ نيل نيجيريا إلستقالليا سنة       

، فباستثناء مرحمتين أساسيتين في تاريخ عمييا طابع التعثر المستمر واإلنتكاسات المتعددة
(، المتان شيدتا 1983-1979( و)1966-1960الدولة النيجيرية المستقمة مابين )

تطبيق وسيادة الحكم المدني بالبالد، فقد شيدت البالد العديد من المحاوالت اإلنقالبية 
، فمنذ السنوات العسكرية من جية، وسيادة الحكم العسكري الشمولي لمبالد من جيٍة أخرى

لم  1960األولى لإلستقالل شيدت نيجيريا محاولتين إنقالبيتين في جانفي و جويمية 
أين تمكنوا من  1983تنجحا بشكٍل مطمق، وأعاد العسكر المحاولة في نياية سنة 

، (22) 1998سنة  Sani Abachالسيطرة عمى السمطة، إلى غاية وفاة الرئيس الجنرال 
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الثة لنيجيريا إلعادة تطبيق الحكم المدني بعيدًا عن الييمنة أين كانت الفرصة الث
 العسكرية، التي أّثرت عمى جميع مجاالت الحياة بالبالد سياسية، إقتصادية ...

ويعتبر موضوع اإلستقرار السياسي في نيجيريا عمى قدٍر عاٍل من األىمية، عمى      
ألسباٍب مجتمعية وسياسية مختمفة غرار بقية الدول اإلفريقية األخرى بالقارة، و ذلك 

متعمقة بطبيعة نظام الحكم واقتسام السمطة من جية، والتعدد اإلثني القبمي والديني من 
إلى يومنا ىذا، عديد  1960جيٍة أخرى، وقد شيدت نيجيريا منذ اإلستقالل سنة 

ب اإلضطرابات السياسية اإلثنية أّثرت عمى الوضع اإلقتصادي العام، وعمى قّمة جذ
 . (23)( 04اإلستثمارات األجنبية بوجٍو خاص أنظر )الجدول رقم 

 1922يبين بعض اإلضطرابات السياسية اإلثنية بنيجيريا منذ سنة  14جدول ال
 سبب اإلضطراب أو النزاع أطراف / منطقة النزاع أو اإلضطراب السنة

 سياسي قبائل التيف ضد اليوسا فوالني 1960
 سياسي إنقالب عسكري 1966
 سياسي شيراً  30بداية حرب بيافرا األىمية لمدة  1967
 ديني zango katafصراع ديني بمنطقة  1992
 قبمي ljaw – itsekiriصراع مابين  1999
مسممي  –صراع مابين مسيحيي الجنوب  2011

 الشمال 
سياسي إنتخابي/ ديني / 

 جيوي 
Source: Olumuyiwa faluyi ,"an assessment of nigeria’s counter-

terrorism policies against book haram".p 59 

، 1993ويتضح جميًا تصاعد الصراعات اإلثنية العرقية والجيوية بنيجيريا منذ سنة      
عمى إثر فوز الرئيس "بابانجيدا"، وىو يجمع بين صفتين كونو مسمم من الجنوب مع نائبو 

د القوى السياسية المجتمعية بالبالد، و تّم المسمم أيضًا، األمر الذي أثار معارضة عدي
عمى إثرىا إلغاء نتائج اإلنتخابات، ودخول البالد في موجة من الفوضى والصراع اإلثني 
الجيوي بالرغم من أن تمك الفترة شيدت بداية ترسخ الحكم المدني بالدولة إعتبارًا من سنة 

1999 (24) . 
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خاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر شيدت نيجيريا في العقدين األخيرين،      
تنامي إلنتشار الظاىرة اإلرىابية، وزيادة مظاىر العنف والتطرف، وقد مّثمت عديد  2001

الحركات والتنظيمات الدور األبرز في ىذا اإلطار، من أىميا جماعة "بوكو حرام" 
واألمني بنيجيريا، النيجيرية والتي تعتبر من أكثر التنظيمات زعزعًة لإلستقرار السياسي 

بحيث يعود أصل ىذه الجماعة إلى حركة "أىل السنة لمدعوة والجياد"، التي أسسيا قائدىا 
 .(25)في مدينة "مايدو غوري" عاصمة والية "بورني" 2002الكاريزمي "محمد يوسف" سنة 

، وذلك عندما بادرت بيجمات 2009وقد بدأت ىذه الحركة نشاطيا الفعمي سنة      
ستيدفًة أطراف بعينيا مثل مراكز الشرطة، قصف المؤسسات الحكومية الرسمية، عديدة م

 2015، وفي مارس من سنة (26)أماكن العبادة باختالفيا، و حتى األبرياء من المواطنين
عادة تسمية المجموعة  أعمن زعيم التنظيم آنذاك والءه لتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وا 

 .(27)مية في غرب إفريقيا"باسم "تنظيم الدولة اإلسال
في اآلونة األخيرة أصبحت نيجيريا واحدة من بين أكثر الوجيات اإلرىابية نشاطًا في      

العالم، بحيث تسجل أكثر الدول من حيث تكرار األحداث اإلرىابية بالشير والسنة عمى 
بشكٍل العموم، وحسب عّدة إحصائيات فإن النشاط اإلرىابي بنيجيريا متنامي ومتزايد 

نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا من حيث  احتمت( 2013-2000مستمر، ففي الفترة مابين )
(، وذلك 05ىجومًا أنظر )الشكل رقم  750معدالت حدوث اليجمات اإلرىابية بمجموع 

 . (28)بالرغم من المساعي و حجم اإلنفاق الحكومي و اإلقميمي بيدف مكافحة اإلرىاب
الهجمات اإلرهابية لجماعة بوكو حرام بنيجيريا مقارنة بتنظيمات يبّين عدد  12الشكل 

 6110-6111أخرى بالعالم مابين 

 
Source: Chuku Chuku, Dominic Abang And Ima-Abasi Isip,"Growth And 

Fiscal Consequences Of Terrorism In Nigeria".p 07 
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تثمارات اإلقتصادية واقتصاديات الدول وبالنظر إلى تأثير الظاىرة اإلرىابية عمى اإلس     
بشكٍل عام، فإنو وفيما يخص اإلقتصاد العالمي فقد تأّثر بثالثة موجات من الظاىرة 

بالواليات المتحدة وما  11/09/2001، كانت أوليا إّبان أحداث 2000اإلرىابية منذ سنة 
ند إشتداد ع 2007تالىا من إجتياحات وحروب، أما الموجة الثانية فقد سجمت سنة 

، أما الموجة الثالثة فقد ُسّجمت 2003اإلقتتال األىمي بالعراق بعد إسقاط النظام فيو سنة 
مع إستفحال األعمال اإلرىابية بسوريا، أين وصل مجموع التأثر اإلقتصادي  2012سنة 

 .(29)(06أنظر )الشكل رقم  2014بميون دوالر سنة  105.6في ىذه الموجة إلى حوالي 
 يبّين حجم تأثر اإلقتصاد العالمي بموجات الظاهرة اإلرهابية  12شكل ال

 )الوحدة بميون دوالر( 6112-6111في الفترة مابين 

 
Source: The Institute For Economics And Peace,"Measuring And 

Understanding The Impact Of Terrorism".p 62 

، فقد سّجل و رصد أكثر 2016لسنة  Global Terrorism Indexووفق مؤشر      
عشر دول تأثرت إقتصادياتيا وواقع اإلستثمار بيا بسبب اليجمات اإلرىابية وحالة الألمن 

(، والتي من بينيا نيجيريا في المرتبة السابعة، وبالنظر 07المستمرة أنظر )الشكل رقم 
وسط، شمال إلى ىذه الدول فإنيا تنتمي إلى مناطق عديدة من العالم، أبرزىا الشرق األ

إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء وبعض المناطق اآلسيوية، وفي مقدمة ىذه الدول نجد 
إلى  2016العراق التي تأثر الناتج المحمي اإلجمالي بيا بسبب العمميات اإلرىابية لسنة 

منذ  Global Terrorism Index، وىي الدولة التي تصدرت قائمة مؤشر 17%حوالي 
خر الترتيب نجد جميورية إفريقيا الوسطى التي تأثر الناتج المحمي ، وفي آ2004سنة 

 . (30) 2.1%اإلجمالي فييا بنسبة 
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يبين نسبة تأثر الناتج المحمي اإلجمالي لبعض الدول بسبب الظاهرة  12شكل ال
 اإلرهابية

 
Source: The Institute For Economics And Peace,"Measuring And 

Understanding The Impact Of Terrorism".p 63 

 خاتمة: ال
بعد الدراسة والتحميل لواقع اإلستثمار األجنبي بنيجيريا، يتضح جميًا مدى التأثر      

غيرات البيئة السياسية من جية، البالغ لمختمف القطاعات اإلقتصادية بدولة نيجيريا بمت
مني العام بالبالد، ع األتداعيات األحداث اإلرىابية التي أّثرت بشكٍل سمبي عمى الوضو 
الوضع األمني ىو أحد أبرز العوامل المساعدة عمى نجاح أو فشل أي خطة تنموية و 

إقتصادية إستثمارية بالدول ككل، فبالرغم من التصنيفات السيئة ألداء اإلقتصاد النيجيري 
من جية، وكذا عدم وضوح الرؤية فيما يخص مستقبل األوضاع األمنية والسياسية 

لة، إال أن عديد الدراسات تُبقي عمى مستوى مقبول من التفاؤل اتجاه مستقبل بالدو 
اإلستثمار األجنبي بنيجيريا، خاصًة مع السياسات الحكومية واإلقميمية المتواصمة، اليادفة 
إلى مكافحة اإلرىاب والجماعات المتطرفة بالمنطقة، يمكن إجمال النتائج المتوصل إلييا 

 البحثية في مايمي: من خالل ىذه الورقة 
توفر دولة نيجيريا عمى إمكانيات ومقومات ىائمة تساعد عمى إقامة مشاريع      

إستثمارية عديدة، سواء في مجال النفط والمحروقات بشكٍل عام، أو في المجاالت 
 اإلقتصادية األخرى.
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لعديدة ىناك ضعف لمبنية التحتية بدولة نيجيريا بالرغم من السياسات الحكومية ا     
 الرامية لتحسينيا وفق مراحل تدريجية خاصة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.

ىناك تأخر في صياغة النظام القانوني و األطر الدستورية المنظمة و المساعدة      
إلقامة اإلستثمار األجنبي بالبالد، األمر الذي جعل من وتيرة ىذه المشاريع بطيئة مقارنة 

 ة أخرى.بدول إفريقي
إزدياد التيديدات األمنية اإلرىابية أّثر بشكٍل واضح عمى إستقطاب مستثمرين أجانب      

جدد، وكذا في فقدان اإلقتصاد النيجيري عدة مشاريع كانت قائمة، وقد إزدادت حّدة ىذه 
التيديدات في منتصف العقد الفارط مع إنتشار الجماعات المتطرفة اإلرىابية عمى غرار 
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