مجهورية النيجر

شعارها

النيجر

النيجر وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة صحروية التطل على سواحل) بـغرب أفريقيا
(غرب أفريقيا أو إفريقية الغربية هو مكان في أفرقيا حيث توجد هذه البلدان  :مالي و موريتانا السينغال
وسيراليون و توغو و ساحل العاج وغينيا وغينيا بيساو ليبيريا و النيجر ونيجريا و بوركينا فاسو وبنين
اعضاء في االيكواس أو الجماعة االقتصادية لدول وغامبيا وغانا ) .كل هذة الدول باستثناء موريتانيا
غرب أفريقي) وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب
نيجريا و بنين ومن الغرب بوركينا فاسو و مالي ومن الشمال كالً من الجزائر وليبيا ،فيما تحدها تشاد من
جهة الشرق
يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي  070,17111كم مربع ،مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث
المساحة ،كما يبلغ إجمالي عدد السكان قراب  0,'001'1,0نسمة ( )0100يتركز معظمهم في أقصى
جنوب وغرب الدولة وعاصمة البالد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على
الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البالد .
عد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نموا ً على اإلطالق إذ تغطي الصحراء الكبرى (البلدان الحصراء
الكبراي هم  :الجزائر المغرب تونس ليبيا مصر السودان موريتانيا مالي تشاد و النيجر ) ما يقرب من
 %01من إجمالي مساحة البالد ،في حين تتهدد األجزاء الباقية مشكالت مناخية أخرى مثل الجفاف و
التصحر  .ويعتمد اقتصاد البالد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها
في الجزء الجنوبي الخصب من البالد باإلضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم .
وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة
باإلضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبالد ،وكذلك انحسار مستوى
التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختالفا واضحا بين فئاته نتيجة األحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة
عرقية وكل منطقة بالبالد عالوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة .حيث كانت النيجر قديما عبارة عن
أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى .ومنذ االستقالل تعاقبت على النيجر خمسة حكومات باإلضافة
إلى ثالث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البالد عام 0111
ويعد اإلسالم هو دين أغلبية السكان في البالد .ويسكن الجزء األكبر من سكان النيجر المناطق النائية من
البالد حيث يفتقرون لفرص االنتظام في التعليم.
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جغرافيا
النيجر دولة صحروية بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة
الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء وتقع في حدود دائرة عرض  00درجة شماال وخط طول 0
درجات شرقا .وتبلغ مساحة النيجر  0700,7111كم مربع ( 1017010ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة
 011كم مربع ( 000ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليال من ضعف
مساحة والية تيكساس األمريكية ،مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة ( نعد
تشلد ) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجوال .
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي  7701,كم إجماال ( 07711ميل)
وتعد حدودها مع النيجريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها  0711,كم ( 101ميل) ثم
حدودها مع تشاد شرقا  070,7كم ( ,01ميل) ثم الجزئر في الشمال الغربي  170كم ( 711ميل) و مالي كم
( 701ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله  000كم ( 011ميل) و
بنين وطوله  000كم ( 007ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع و ليبيا بطول  071كم (001
ميل) .
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ االستوائي على حدود
حوض نهر النيجر وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البالد
الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة االرتفاع والجزء الشمالي للبالد والذي تغطيه الهضاب .
و بعر نهلر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه  011متر فوق سطح البحر ( 070قدم)
في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبالد حيث ترتفع
بمقدار  07100متر فوق سطح البحر ( 07001قدم .

التاريخ
بالرغم من وقوع النيجر في قلب الصحراء الكبرى القاحلة إال أن األثار التاريخية تؤكد على أن هذه
األراضي كانت أراضي عشبية خصبة حتى خمسة آالف سنة مضت والدليل على ذلك ما تركه الرعاة الذين
استعمروا تلك األرض من رسومات ونقوش خلفوها ورائهم تمثل الحياة البرية واستئناس الحيوانات
باإلضافة إلى صور وأثار لعربات تجرها الخيول وثقافة أصيلة يمتد عمرها إلى عشرة آالف سنة قبل
الميالد.
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االستقالل

في  00يوليو  0170اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار
الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل  017,ومن ثم إصدار قرار بشأن
إلغاء التفرقة في اإلدالء باألصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي األقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا
مساوية ألعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك
المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار ،األمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية
وكان .على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البالد
للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا
في  1ديسمبر  0170حتى نالت النيجر استقاللها التام في  0أغسطس . 0101

سكان
ينتمي أكثر من نصف سكان النيجر إلى جماعة الهوسا العرقية واحدة من أعرق الشعوب اإلفريقية والتي
تمثل غالبية السكان في الجزء الشمالي من نيجيريا وقبائل الدجيرما  -سونجي والذين يتواحدون في مالي
وقبائل الجورمانتشيه وهم عبارة عن مزارعين مستقرين يعملون في الزراعة ويسكنون الجزء الجنوبي
من البالد .
في حين ينتمي الجزء الباقي من شعب النيجر إلى القبائل البدوية لرحالة أو القبائل شبه البدوية من
الفوالني والتوبو والعرب والكانوري والطوارق والذين يمثلون مجتمعين قرابة  %01من إجمالي سكان
ونظرا للتزايد المتسارع للسكان والرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية أصبحت أساليب .النيجر
الزراع ومربي الماشية الحياتية هي األساليب المؤثرة في الحياة في النيجر.
و تمتلك النيجر نسب متقاربة لنسب الوفيات في األطفال لتلك التي تمتلكها دول الجوار حيث تصل نسبة
الوفيات لألطفال (نسبة الوفيات في األطفال بين سن عام وأربعة أعوام) إلى معدالت مرتفعة إال أنها متوقعة
حيث تصل لـ 010حالة لكل  07111طفل حي وترجع هذه الزيادة إلى تدهور حالة القطاع الصحي بالبالد
وكذلك التغذية الغير كافية ألغلب أطفال البالد .وقد صرحت مؤسسة إنقذوا األطفال (و هي مؤسسة
بريطانية دولية) أن النيجر تمتلك أعلى نسبة للوفيات بين األطفال على مستوى العالم .
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و مع ذلك تمتلك النيجر أيضا أعلى نسبة خصوبة على مستوى العالم حيث تقدر عدد المواليد لكل إمراة في
سن اإلنجاب بـ  ,.0مولود للمرأة الواحدة؛ مما يعني أن قرابة نصف سكان النيجر (تحديدا  )%11تقل
أعمارهم عن  07عام .وقد سجلت المدارس االبتدائية بالبالد نسبة حضور وصلت لـ %01بين عامي
تمثل  %00من جملة األطفال الذكور و  %07فقط من جملة األطفال اإلناث  0110و 0110
إال أن اإلحصائيات الحكومية لم تشير إلى نسبة األطفال الذين يتلقون تعليمهم في المدارس األهلية أو .
المدارس اإلسالمية والتي تعرف في بعض مناطق الوطن العربي باسم الكتاب.

الدين

انتشر اإلسالم في البالد مع بداية القرن العاشر الميالدي قادمآ من شمال إفريقيا وقد ساعد بشكل كبير على
من إجمالي سكان النيجر باإلسالم مع وجود %تشكيل العادات والتقاليد لشعب النيجر .ويدين أكثر من 11
تجمعات صغيرة يدين أهلها بالديانات اإلحيائية وتجمعات أخرى يدين أهلها بالمسيحية وقد ساعد على
انتشار األخيرة العديد من البعثات التبشرية التي قدمت للبالد إبان االحتالل الفرنسي باإلضافة إلى المغتربين
من أوروبا وغرب إفريقيا.

اإلسالم

بدأ انتشار اإلسالم في المنطقة المعروفة بالنيجر اآلن خالل القرن الخامس عشر للميالد ساعده في ذلك
تعاظم سلطان إمبراطورية سونجاي واتساعها حتى وصلت ألراضي حوض نهر النيجر باإلضافة إلى قوافل
والمغرب العربي كما ساعد توسع الطوارق في الشمال واستيالئهم على واحات التجارة القادمة من مصر
الشرقية من إمبراطورية قانم  -بورنو في القرن السابع عشر الميالدي على نشر الممارسات الدينية
لألمازيغ المسلمين في هذه األماكن .
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