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أكبر أحزاب جنوب افريقيا السنننننننننننياسنننننننننننية ال ي كون  الزعيم  األفريقييعتبر حزب المؤتمر الوطني 
)مجلس مقعد بالمجلس الوطني  033مقعدا م  أصننننننل  151فقد حصننننننل عل  . نيلسننننننو  مندال“

 .1990ام النواب( في انتخابات ع

وفي عام  ،مقعدا 03نما حصننننننننننل حزب أنكاثا عل  ، بيمقعدا   11وحصننننننننننل الحزب الوطني عل  
م انسنننننننننننننحب الحزب الوطني م  حكومة الوحدب الوطنية وأصنننننننننننننب  حزبا معار نننننننننننننا، وم  1993

م هي كننالتننالي: 1990األحزاب األخرى التي حصنننننننننننننننلننت عل  مقنناعنند في المجلس الوطني عننام 
النصنننننننننننننننراني النننديمقراطي، الحزب  النننديمقراطي، جبرنننة الحرينننة، حزب المؤتمر  األفريقيالحزب 
مقعدا، والحزب  133م حصننننننل حزب المؤتمر الوطني عل  1999ت عام ، وفي انتخابااألفريقي

مقعدا، بينما حصنننننننننننننل الحزب الوطني، ال ي  30مقعدا، وحزب أنكاثا عل   31الديمقراطي عل  
  مقعدا.  11كا  يحكم جنوب افريقيا إبا  التفرقة العنصرية عل  

تحوالت كا  نتاج العديد م  اللم يك  وليد الصننننننندفة بل  إ  التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا
والتغيرات  السننننننياسنننننننية التي شنننننننردترا جنوب افريقيا واي نننننننا م  خنل الت ثر بالدول المجاورب م  

   .خنل ما يحدث في تلك الدول م  محاوالت ومظاهر  للديمقراطية

الي ا  جنوب افريقيا شنننننردت العديد م  المظاهر التي تدفعرا الي التحول السنننننياسننننني  باإل نننننافة
م  ه ه المظاهر واالسنباب التي دفعت جنوب افريقيا الي التحول السنياسي هي ال غط الدولي و 

 لظرور احزاب متعددب وعلي باإل نننافةوظرور بعض الحركات الداخلية علي يد بعض الشنننباب  
رأسنننننننرا المؤتمر الوطني وهو حزب وا نننننننن  وفعال في جنوب افريقيا ول  العديد م  اإلسننننننننرامات 

 ل الديمقراطي في جنوب افريقيا.التي تو   التحو 

 

 الدراسةضوع مو اوال: 
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 خرت جنوب افريقيا بالعديد م  التنظيمات واالتحادات االهلية التي ال تخ نننننر بصنننننورب مباشنننننرب 
او رسنننننننننمية لسنننننننننلطات النظام العنصنننننننننري فكا  الي جانب التنظيمات العمالية تنظيمات نسنننننننننا ية 
وطنبية ودينية مسننننتقلة االمر ال ي وفر جو من م لمواجرة النظام العنصننننري واتال اي ننننا القدرب 

نل تنظيمننات بننديلننة وفي  ات الوقننت مواليننة لتنظيمننات الكفننال الوطني التي تعر نننننننننننننننت علي اح
لوطني للمؤتمر ا المواليةللخطر علي نحو ما يشننننننننننننير خبرب كل م  التنظيمات العمالية والطنبية 

 .األفريقي

سنننس ألبعد حدوث العديد م  االنقسنننامات بي  رؤي االحزاب السنننياسنننية في جنوب افريقيا بشننن   ا
  خ االولي ت : تمثلت في  اتخ ت تلك االنقسننننننامات شننننننكن  حيث ة إلجراء عملية التحول،االزم

يرا فالثانية تري  ننننننننننرورب إجراء مباحثات متعددب لألحزاب باالنتخابات وتشننننننننننكيل جمعية وطنية، 
      كافة القوي السياسية قبل الحديث ع  االنتخابات.

شننردت جنوب افريقيا حركات ن ننال  سننواء نتيجة االعتراض علي سننياسننة الحاكم وطريقة حكم  
او  م  اجل حصنننننننننولرم علي حقوقرم االجتماعية والسنننننننننياسنننننننننية  فشنننننننننكلت العديد م  التنظيمات 
الوطنية واالحزاب السنننننياسنننننية مثلت تلك التنظيمات واالحزاب المحور االسننننناسننننني للحركة الوطنية 

 .   األفريقيكثرهم فاعلية هو حزب المؤتمر في البند وكا  ا

الحاكم لمسننننننننننننار التحول حيث ينحظ  لك في  األفريقيالوطني انعكسنننننننننننت ممارسننننننننننننات المؤتمر 
ول ابتداء م  في التح األفريقيالوطني االنتقنال التدريجي للخطوات التي اتبعترا حكومة المؤتمر 

لغاء القواني  العنصرية.   رفر الحظر علي االحزاب والقوي السياسية الوطنية وا 

 

 

 الدراسةضوع مو أهمية : يانيا
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 :  لىوتنقسم األهمية ا

 

 أهمية علمية: 

اجر المر  وباألخصة في كثير م  االماك  األفريقيندرب المصننننادر حول الدراسننننات والمو ننننوعات 
جل ة ل لك يتم تناول تلك الدراسنننننننة م  ااألفريقياي نننننننا  لصنننننننعوبة تلك الدراسنننننننات العربية و  باللغة

 جعلرا مرجعا فيما بعد لتوفير اكثر للمصادر والمراجر . 

 

 أهمية عملية : 

تعود أهمية المو ننننننوا الي ا  التحول الديمقراطي ال ي شننننننردت  جنوب افريقيا هو تحول م  نوا 
خاص حيث كانت الممارسننة الديمقراطية في جنوب افريقيا مقصننورب علي ف ة معين  علي حسنناب 

 لك اصننننننننبحت جنوب افريقيا م  التجارب  بعدولك    ةاألفريقيف   اخري وخصننننننننوصننننننننا الجماعة 
كننا  بنندايننة التحول الننديمقراطي في  1990لننديمقراطي، بنناإل نننننننننننننننافننة إلي أ  عننام الثريننة للتحول ا

حيث شنننننننننننردت جنوب افريقيا أول انتخابات في ابريل جنوب افريقيا ونراية للفصنننننننننننل العنصنننننننننننري 
جديدب  وبدأت مرحلة األفريقيوتولينة الحكومنة االنتقنالينة الجنديندب بزعامة المؤتمر الوطني  1990

التحول الننديمقراطي وترسنننننننننننننننين الننديمقراطيننة وكننا   لننك م  أهننداف وهي محنناولننة تنندعيم عمليننة 
 .  1999: 1990الحكومة االنتقالية التي شكلت محور اداءها خنل الفترب 

 

 الدراسة كالية أشياليا: 
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يننة و ور في عمليننة التحول الننديمقراطي م  حيننث مح حول دور التعنندديننة الحزبيننة  اآلراءتختلف 
 حول ما مدي ت ثير االحزاب الديمقراطي ل لك تدور اإلشكالية علي التحول أساسية دور االحزاب

 م. ٤٩٩١علي التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا من  عام 

 

 الدراسةساؤالت ترابعا : 

 عدب تساؤالت وهي :  السابقةيتفرا ع  اإلشكالية 

 

 الدراسة خامسا: فروض 

 يساهم في تنمية وتطوير عملية التحول الديمقراطي .  المزيد م  االحزاب السياسية دعم ٤

 بمؤسسات الدولة يساعد علي فاعلية التحول الديمقراطي .  توطيد عنقة االحزاب ٢

 يعرقل م  عملية التحول الديمقراطي .  و ر العديد م  القيود علي االحزاب -٣

 

 سادسا :  الدراسات السابقة 

 مقراطي في افريقيا اوال:  دراسات تناولت التحول الدي

:احمند محمند خليفنة حسننننننننننننننن  ، عملينة التحول النديمقراطي في جمرورية افريقيا الوسنننننننننننننننطي من  ٤
 ة،  قسننننننننننماألفريقي،  جامعة القاهرب،  معرد البحوث والدراسننننننننننات رســــــالة ماجســــــتير الثمانيات، 

 .  ٢١٤٢السياسية واالقتصاد،  

اكدت تلك الدراسننة ان  ل  يكو  مسننتقبل لدولة ا ا لم تتفق مر النخبة السننياسننية وقيادات المتجمر 
المدني وزعماء الدي  والجلوس والنقاش والم نننني قدما نحو الديمقراطية. حيث و ننننحت الدراسننننة 
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اي نننننننننننننننا ا  الننديمقراطيننة ال تفرض م  الخننارج ولك  البنند وا  تتطور في الننداخننل وتكو  مرتبطننة 
طورات و الخصننوصننيات االقتصننادية والثقافية واالجتماعية داخل المجتمر والدولة وا  التحول بالت

الننديمقراطي ال يعني فقط االنتقننال م  حكم لحكم ولك  يعني منندير تمنناسنننننننننننننننك الحكومننات وتوافر 
حرية التعبير والرأي والمشننننننننننناركة الفعالة لجمير اطياف الشنننننننننننعب ويؤكد علي ا  احد مؤشنننننننننننرات 

 قراطي هي قوب المجتمر المدني. التحول الديم

كانت تردف تلك الدراسننننننة الي تقييم دور اآلليات الدسننننننتورية والقانونية لعملية التحول الديمقراطي 
يجاد الطرق والوسنننننننننا ل التي يمك  م  خنلرا إثبات ما ا ا كا  يحدث تحول ديمقراطي حقيقي  وا 

 ام ال م  خنل نظام الحكم وهل يقتصر علي ف ات معين  ام يتناول االغلبية. 

لي الوصنننننننننننننول إلثبات ا  االحزاب والمجتمر المدني واالنتخابات احد اهم  ليات تردف اي نننننننننننننا ا
 التحول الديمقراطي. 

كانت تقسننم الدراسننة الي أربعة فصننول وكا  الفصننل االول يتناول اسننباب التحول الديمقراطي في 
جمرورية افريقيا الوسننننننننننننطي وتكو  الفصنننننننننننننل االول م  ثنثة مباحث االول ع  جمرورية افريقيا 

لوسنننننننننننطي والثاني ع  االسننننننننننننباب الداخلية للتحول الديمقراطي والثالث ع  االسننننننننننننباب الخارجية ا
 للتحول الديمقراطي. 

الفصنننننننننننننننل الثنناني تننناول اثر اآلليننات النندسنننننننننننننننتوريننة والقننانونيننة للنندولننة علي التحول الننديمقراطي في 
ر دراسننننننة ة مجمرورية افريقيا الوسننننننطي وتكو  م  ثنث مباحث االول يتناول الطبيعة الدسننننننتوري

للوثيقة الدسنننننننننتورية والثاني يتناول اآلليات القانونية في جمرورية افريقيا الوسنننننننننطي والثالث يتناول 
 تقييم االداء القانونية والدستورية في جمرورية افريقيا الوسطي. 

الفصنننننننننننل الثالث تناول أدوات و ليات التحول الديمقراطي خاصنننننننننننة اآلليات السنننننننننننياسنننننننننننية للتحول 
ي جمرورينة افريقينا الوسنننننننننننننننطي وتكو  م  ثنثة مباحث االول تناول التعدد الحزبي النديمقراطي ف

 ك لي  للتحول الديمقراطي. 
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الثالث يتناول و  ت االنتخابية البرلمانية الر اسنننننننيةالثاني يتناول العملية االنتخابية مر تحليل العمليا
 تقييم دور االحزاب واالنتخابات في الحياه السياسية. 

بر يتنناول بعض المعوقنات التي تحول دو  تحقيق العملينة النديمقراطينة بنالدولة م  الفصنننننننننننننننل الرا
سننننننننلحة الرسننننننننمية والغير رسننننننننمية في جمرورية مخنل ثنث مباحث اولرا شننننننننرل خريطة القوي ال

في جمرورية افريقيا الوسنننطي  ٢١٤٣افريقيا الوسنننطي والثاني يتناول الصنننراا السنننياسننني الطا في 
 اريوهات مستقبل الديمقراطية في جمرورية افريقيا الوسطي. والثالث يتناول السين

توصنننلت تلك الدراسنننة الي عدب نتا م م   نننم  تلك النتا م ا  ال ديمقراطية بدو  مجتمر مدني 
متماسك وقوي زا  المجتمر للمد  يعد م  اهم واكثر اآلليات األزمة لتحقيق الديمقراطية والتحول 

 للحكم يعد تحوال ديمقراطيا. الديمقراطي وا  ليس كل انتقال 

ويمك  االسننتفادب م  تلك الدراسننة م  خنل مناقشنن  بعض األسننس واآلليات التي م  خنلرا يتم 
اسننتنتاج هل الديمقراطية جنوب افريقيا ديمقراطية حقيقة ام ال وهل االنتقال للسننلطة مقتصننر علي 

 نوب افريقيا. ف ة معين  ام االغلبية الستنتاج طبيعة التحول الديمقراطي ج

رســــــــالة ، ٤٩٩١:  شننننننننننننننيماء محي الدي  محمود، التحول الديمقراطي في الكاميرو  من  عام ٢
ة، قسننننننننم السننننننننياسننننننننة واالقتصنننننننناد،  األفريقي، جامعة القاهرب، معرد البحوث والدراسننننننننات ماجســـــتير

 م . ٢١٤١

عملية تناولت الدراسنننننننننننة مجموعة م  العوامل واألسنننننننننننباب التي يمك  م  خنلرا  اإلسنننننننننننراا في 
التحول الديمقراطي حيث أو نننننننننننحت تلك الدراسنننننننننننة ا  هناك عوامل تلعب  دورا هاما في عملية 
التحول النديمقراطي تتمثنل في العوامنل الخنارجينة حيث  تمثل تلك العوامل العامل األهم و األكبر 

ول حفي التحول الننديمقرطي م  العوامننل الننداخليننة ولك  هنن ا ال يعني تجنناهننل االدوار الننداخليننة للت
 الديمقراطي .
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ترندف تلنك الندراسنننننننننننننننة الي تقييم تجربة التحول الديمقراطي في جمرورية الكاميرو  حيث ا  عام 
م شنننننننننننننننرنند بنندايننة السنننننننننننننننمننال بننالعودب مرب اخري لخيننار التعنندد الحزبي إينن انننا ببنندء التحول ٤٩٩١

 الديمقراطي. 

تحول ية الكاميرو  للتو نننن  اي ننننا تلك الدراسننننة االسننننباب الداخلية والخارجية التي دفعت جمرور 
 الديمقراطي وأبيات تلك التحول. 

 استخدمت تلك الدراسة منرم تحليل النظم. 

تقدمت تلك الدراسننننة الي ثنثة فصننننول الفصنننننل االول يتناول االسننننباب التي شنننننكلت دافعا للقيادب 
السننننننننننياسننننننننننية في الكاميرو  للسننننننننننمال بالتعددية ويتكو  الفصننننننننننل االول م  مبحث االول يتناول 

سنننننننننننننننبنناب الننداخليننة للتحول الننديمقراطي والمبحننث الثنناني يتننناول االسنننننننننننننننبنناب الخننارجيننة للتحول اال
 الديمقراطي اإلقليمية والدولية. 

الفصنننننننننننننننل الثنناني يتننناول اآلليننات المتبعننة م  جننانننب الر يس بول لتحقيق التحول الننديمقراطي في 
القانونية ت الدسننننننتورية و الكاميرو  ويتكو  الفصننننننل م  مبحثي  حيث يتناول المبحث االول اآلليا

 في الكاميرو  والمبحث الثاني يتناول اآلليات السياسية للتحول في الكاميرو . 

الفصنننننننننل الثالث يتناول تقييما شنننننننننامن لعملية التحول الديمقراطي في الكاميرو  ويتكو  الفصنننننننننل 
يتناول و  الثنالنث اي نننننننننننننننا م  مبحثي  حينث يتنناول المبحنث االول تقييم  لينات التحول الديمقراطي

 المبحث الثاني تقييم نتا م وأثار عملية التحول الديمقراطي في الكاميرو . 

توصنننننننننننننلت تلك الدراسنننننننننننننة الي عدد م  النتا م اهم تلك النتا م ا  التحول أسنننننننننننننفر ع  عدد م  
االحزاب السننننننياسننننننية وا  كانت صننننننوري  وغير فعالة وبالتالي عدم قدرب االحزاب علي دفر عملية 

 طي في الكاميرو . التحول الديمقرا
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يمك  االسننتفادب م  تلك الدراسننة م  خنل التوصننل الي معرفة األدوار الخارجية التي تلعب دورا 
هنامنا في عملينة التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا واي نننننننننننننننا م  خنل التقسنننننننننننننننيم الدراسننننننننننننننني 

قانونية لوباالخص الفصنننننننننننننل الثاني م  الدراسنننننننننننننة حتي يمك  التفرقة بي  اآلليات الدسنننننننننننننتورية وا
 واآلليات السياسية ودورها ف عملية التحول الديمقراطي اي ا في جنوب افريقيا. 

ة ريقياألفالمجلة :  هايدي علي محمد الطيب و خرو ، الدولة الديمقراطية واألم  في افريقيا،  ٣
 .  ٢١١٣، القاهرب،  العدد الثالث،  يناير للعلوم السياسية

ا  قوب الدولة وقوب شننننننننعوبرا وقراراترا فيما يخص حياترم يبدأ م   تردف تلك الدراسننننننننة الي اثبات
خنل البحنث ع  النديمقراطينة الشنننننننننننننننعبية ل لك يجب البدء في البحث عنا لديمقراطية الشنننننننننننننننعبية 

 والكفال م  أجلرا. 

تنقسم تلك الدراسة الي عدد م  المو وعات اولرا  حال  الديمقراطية :  الواقر اآلفاق والتحديات 
ة في عصننننننر العولمة والثالث يتناول فرم اشننننننكال جديدب م  حكم األفريقي النر نننننةني يتناول والثا

 الدولة في جنوب افريقيا والرابر يتناول إشكالية الصراعات الداخلية والحروب األهلية في افريقيا 

وتكو  االسننننننننننتفادب م  تلك الدراسننننننننننة م  خنل تقسننننننننننيم الديمقراطية الي نوعي  يمك  م  خنلرا 
 تطبيق اي نوا م  انواا الديمقراطية يتم تطبيقرا جنوب افريقيا وهل هي مطبقة بالفعل ام ال؟  . 

Daniel L. Rubinfeld, understanding the Democratic transition in South 
Africa, California university, January 2014:  

يو نننننن  الكاتب ا  هناك عنقة قوية بي  كن م  المجتمر المدني والدسننننننتور والق نننننناء وا  كن 
خر م  اجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وفعال جنوب افريقيا حيث ا  دسننتور مكمل لأل منرم

ور رغم م  م ننننننننمو  الدسننننننننتجنوب افريقيا هو حجز الزاوية في ديمقراطية جنوب افريقيا وعلي ال
فإ  اسننترجاا الدعاوي الدسننتورية في السنننوات السننبر الما ننية يؤدي ال محالة الي اسننتنتاج  ا  

 .  مة مشروا قانو  الحقوق في المحاكالجماعات االكثر تمييزا في المجتمر هي التي تسعي لحماي
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تمر   منظمننات المجوبننالتننالي فننإ  دسنننننننننننننننتور جنوب افريقيننا هو جوهر تحقيق الننديمقراطيننة حيننث ا
المدني ت ييد التقا نننننني الدسننننننتوري م  احل تحقيق الديمقراطية حيث ا  اسننننننتراتيجيات التقا نننننني 
بشنننننن   المصننننننلحة العامة والتدخل م  جانب المجتمر المدني المنظم يؤدي الي انتصننننننارات ها لة 

ي المقدمة ف للف ات المحرومة في جنوب افريقيا وتنقسننننننننم تلك الدراسننننننننة الي عدب نقاط اولرا يتمثل
وتتناول تخول جنوب افريقيا م  الفصنل العنصنري الي الديمقراطية واي نا المفاو ات الدستورية 

 جنوب افريقيا.  األفريقيوم مونرا ومرام كن م  الحزب للوطني وحزب المؤتمر 

را يثانيا يتناول الفيدرالية واالنتقال الديمقراطي وثالث شنننو حول شنننروط التحول السنننلمي ورابعا واخ
 فيما يتعلق االقتصاد السياسي جنوب افريقيا 

توصنننلت تلك الدراسنننة الي ا  جنوب افريقيا لديرا ديمقراطية دسنننتورية فعالة وأ ننناف ا  الق ننناء 
يلعب دورا هاما جانب المجتمر المدني في حمل المؤسننننننننننننسننننننننننننات علي احترام السننننننننننننيادب القانونية 
ودعمرا واي ننننننننا تملك جنوب افريقيا وسننننننننا ل اعنم حيوية ونابر بالحياب وو نننننننن  ان  يجب علي 

ني ا  يتحمل مسننننننننننن ولية حماية الدسنننننننننننتور وهو ما يحاول الدسنننننننننننتور اثبات  في  لك المجتمر المد
 التحدي. 

يمك  االسننننننتفادب م  تلك الدراسننننننة م  حنل معرفة المحاور األسنننننناسننننننية بجانب المجتمر المدني 
التي تسنننناهم في عملية التحول الديمقراطي جنوب افريقيا ومعرفة الدور الر يسنننني للدسننننتور جنوب 

 ننننننا دور وسننننننا ل االعنم في مسنننننناعدب المجتمر المدني في عملية التحول الديمقراطي افريقيا واي
 جنوب افريقيا. 

 

 سابعا: منهج الدراسة 
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تستخدم تلك الدراسة منرم تحليل النظم وبتطبيق ه ا المنرم علي الدراسة يت   ا  ه ب الدراسة 
المدني  ر  لك علي دور المجتمرتناولت األبعاد الخاصننة ببي ة النظام السننياسنني جنوب إفريقيا وأث
 في التحول الديمقراطي ومدي استجابة النظام السياسي ل لك. 

األدوار التي يقوم برا المجتمر المدني م  خنل محاولة لنشنر سنياسات معينة يكو  ل  دور بال  
األهمينة )المخرجنات(  في إحنداث بعض التغيرات التي أدت لحندوث تحول ديمقراطي وكنا   لنك 

حريات بالمطالبة بالحقوق وال العكسنننية فتظرر عندما تقوم االحزاب تا م المطالب أما التغ يةم  ن
 وثقافات المشاركة السياسية ودور  لك في عملية التحول الديمقراطي. 

 

 

 تقسيم الدراسة

 مقدمة 

 االول: طبيعة وهيكل النظام الحزبي في جنوب افريقيا بحثالم

 االطار القانوني والدستوري لألحزاب في جنوب افريقيا :لمطلب األولا

 : محاور النظام الحزبي في جنوب أفريقيا المطلب الثاني

 : تصنيف االحزاب السياسية في جنوب افريقياالمطلب الثالث

 : دور االحزاب في عملية التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا بحث الثانيالما

 في العمليات االنتخابية في جنوب افريقيا: دور االحزاب المطلب االول

 : دور االحزاب في عملية التحول الديمقراطي جنوب افريقياالمطلب الثاني

 خاتمة
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 المبحث االول

 طبيعة وهيكل النظام الحزبي في جنوب افريقيا 

جنوب افريقيا شننننردت العديد م  المظاهر التي تدفعرا الي التحول السننننياسنننني وم  ه ه المظاهر 
واالسننننننباب التي دفعت جنوب افريقيا الي التحول السننننننياسنننننني هي ال ننننننغط الدولي وظرور بعض 
الحركات الداخلية علي يد بعض الشننباب  باإل ننافة لظرور احزاب متعددب وعلي رأسننرا المؤتمر 
الوطني وهو حزب وا ننننننننننن  وفعال في جنوب افريقيا ول  العديد م  اإلسنننننننننننرامات التي تو ننننننننننن  

 جنوب افريقيا. التحول الديمقراطي في

 خرت جنوب افريقيا بالعديد م  التنظيمات واالتحادات االهلية التي ال تخ نننننر بصنننننورب مباشنننننرب 
او رسنننننننننمية لسنننننننننلطات النظام العنصنننننننننري فكا  الي جانب التنظيمات العمالية تنظيمات نسنننننننننا ية 

القدرب  اوطنبية ودينية مسننننتقلة االمر ال ي وفر جو من م لمواجرة النظام العنصننننري واتال اي نننن
علي احنل تنظيمننات بننديلننة وفي  ات الوقننت مواليننة لتنظيمننات الكفننال الوطني التي تعر نننننننننننننننت 
للخطر علي نحو ما يشننننننننننننير خبرب كل م  التنظيمات العمالية والطنبية الموالية للمؤتمر الوطني 

 .األفريقي

 

 االول إلي: بحثينقسم الم

 في جنوب افريقيا : االطار القانوني والدستوري لألحزابالمطلب االول

 : محاور النظام الحزبي في جنوب أفريقيا المطلب الثاني

 : تصنيف االحزاب السياسية في جنوب افريقياالمطلب الثالث
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 االطار القانوني والدستوري لألحزاب في جنوب افريقيا :المطلب األول

الحق في ا  حق ت سنننننيس احزاب سنننننياسنننننية حيث لكل مواط   1993من  دسنننننتور جنوب افريقيا 
وا  يشننننننننكل احزاب سننننننننياسننننننننية  لكل لكل مواط  الحق في أ  يختار بحرية توجرات  السننننننننياسننننننننية،

والمشاركة في انشطة حزب سياسي او الحاق اع اء ب ، الدعاية لحزب سياسي او ق ية حيث 
ا  لكنل مواط  الحق في انتخنابنات حرب نزيرة واعتيادية الية هي ة تشنننننننننننننننريعية قا مة بمقت ننننننننننننننني 

 الدستور.

 1990نتخابات متعددب االعراق عام عل  البرلما  من  اول ا األفريقيويسنننننيطر المؤتمر الوطني 
 تقليديا ر يس الجمرورية. وبحسنننننننب الدسنننننننتور، ال يمك  األفريقيويصننننننب  ر يس المؤتمر الوطني 

للجنننة االداريننة في الحزب أ  تقيننل ر يس الجمروريننة مبنناشنننننننننننننننرب. ولك  يمك  للحزب طرل الثقننة 
بالر يس بمجرد حصنننننول ه ا االقترال عل  ت ييد االكثرية البسنننننيطة في البرلما  علما أ  المؤتمر 

 .م  مقاعد البرلما  %13يشغل نحو  األفريقيي الوطن

وتتطلننب إقننالننة الر يس موافقنننة ثلثي اع نننننننننننننننناء البرلمننا  وعل  الرغم م  أ  الحزب يمتلننك هننن ه 
االكثرية، اال أن  منقسنننننم حيال ه ا المو نننننوا، لك  يمك  لمؤيدي االقالة االعتماد عل  اصنننننوات 

 ي"حزب المعار ة الر يسي ''التحالف الديموقراط

 : محاور النظام الحزبي في جنوب أفريقيا  لمطلب الثانيا

 :1يدور النشاط الحزبي في جمهورية جنوب أفريقيا علي يالث محاورأوال: 

                                                           

منشورة  غير رسالة ماجستيرحمد محمد عبد المنعم، أثر التعددية الحزبية علي عملية التحول الديمقراطي جنوب أفريقيا، ـ أ1 
 .19(، ص1311سياسية، )جامعة القاهرب، اقتصاد وعلوم 
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وهو يتم م  الننداخننل في إطننار م  الشنننننننننننننننرعيننة أحيننانننا، وفي إطننار م  عنندم المحور األول: ( 1)
الشنننرعية أحيانا أخري حيث يمارس النشننناط الحزبي السنننياسننني علي ثنث مسنننتويات علي األقل، 
وهو بن لنك يعكس ا  هنناك انقسنننننننننننننننام في الجمناعنات يعود علي األحزاب، فبعض األحزاب تعتمند 

طرب، والبعض األخر يعتمد علي الجماعات غير بشنننكل أسننناسننني علي الجماعات البي ننناء المسننني
 كالتالي:البي اء التابعة 

يحدث تفاعل بي  مختلف الجماعات البي نننننننناء واألحزاب المناصننننننننرب لرا، المســـــتوي األول: )أ( 
م  جانب وبي  المتحدثي  باإلنجليزية م  جانب  خر، ” االفريكانز“وبصنننننننننننننننفنة عنامنة م  جنانب 

خل الجماعة البي ننناء، ويسنننيطر علي عنقة ه ا التفاعل طابر وأي نننا م  العناصنننر الليبرالية دا
 .التعاو  واالندماج وا  سادها بعض التوترات م  وقت إلي  خر

  م  ياألفريقييحدث تفاعل بي  الجماعات الملونة والرندية والسنننننننننننننكا  المســــــــتوي الياني: )ب( 
 .جانب، واألحزاب م  جانب  خر

وسننننننتانات ي  في البانتاألفريقياألحزاب م  جانب وبي   يحدث تفاعل بي المســــتوي اليالث: )ج( 
م  جانب  خر، ولك  ه ه العنقة يتم عرقلترا م  جانب الجماعات البي نننننننننناء م  خنل نظرية 

م  الريكل السننياسنني لجنوب افريقيا في اطار سننياسننة  -لجماعة البانتوسننتانات” االسننتعداد الكلي“
مجال االقتصننننادي ورغبة جماعة البانتوسننننتانات في التطور المنفصننننل مر رغبة في التعاو  في ال

 ..الت قلم مر ه ا التفاعل، ورغبترا أحيانا في تحويل نمط العنقة علي نحو يخدم مصالحرا

وهو يتم في إطار تصنننادمي بي  الداخل والخارج، أي بي  النظام السنننياسننني المحور الياني: ( 8)
يمثلرا م  أحزاب، ويتمتر بالشنننننننننننننرعية  في الداخل ال ي يسنننننننننننننتند إلي الجماعات البي ننننننننننننناء وم 

سنننتند إلي في المنفي التي ت األفريقيالدسنننتورية والدولية م  جانب، وبي  حركات التحرر الوطني 
الجماعات غير البي نناء في الداخل، وتتمتر بالشننرعية الشننعبية والدولية م  جانب  خر ويسننيطر 

ي الطرف األول في العنقة الت علي عنقة التفاعل طابر الصنننننرا التصنننننادمي، ففي حي  يسنننننعي
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تتمتر بالشنرعية الشنعبية وت كيد استمرار شرعيت ، يسعي الطرف الثاني إلي ت كيد شرعيت  الشعبية 
 .والثورية، ثم الدستورية

الريكل التنظيمي لمعظم األحزاب السنننننياسنننننية في جنوب افريقيا ي خ  الطابر المحور اليالث: ( 3)
تكو  في الغالب م  خمسنننننننننننننة أحزاب فرعية يوجد كل واحد منرا الفيدرالي، بمعني ا  كل حزب ي
 في مقاطعة م  مقاطعات البند

 :األحزاب السياسية في جنوب أفريقياوايدولوجية ف ي: تصنلمطلب الثالثا

 

 :1إلي نوعينتصنف األحزاب في جنوب افريقيا  ال:أو 

 النوع األول: أحزاب سياسية تعمل داخل البالد( 1)

اثنية أي ا  الع ننننننننننننوية فيرا مقصننننننننننننورب علي أع نننننننننننناء جماعة عرقية واحدب، وهي كلرا أحزاب 
فع ننوية األحزاب البي نناء مقصننورب علي أع نناء الجماعة البي نناء، وع ننوية األحزاب الملونة 
مقصننننننوره علي أع نننننناء الجماعة الملونة، وع ننننننوية أحزاب البانتوسننننننتانات مقصننننننوره علي أبناء 

رندية مقصنننورب علي أع ننناء الجماعة الرندية، وقد تجلي البانتوسنننتا  الواحد، وأحزاب الجماعة ال
م وال يخرج ع  تلك القاعدب 1911 لك التقسننيم بعد صنندور قانو  يحظر التداخل السننياسنني سنننة 

 .إال مؤتمر الشعب األسود، ومنظمة شعب أزانيا

رغم ا  الطننابر االثني يطغي عل  ع نننننننننننننننويننة األحزاب، إال انرننا تختلف فيمننا بينرننا عل  النحو 
 :2وذلك لسببينلتالي األحزاب البي اء أحزاب اثنية ولكنرا وطنية ا

                                                           

، ، رسالة دكتوراه غير منشورةالتعددية االثنية والنظام السياسي الجديد في جمرورية جنوب افريقيا، محمد عاشور مرديـ 1 
 .131- 133ص ،(1331)القاهرب: جامعة القاهرب، معرد البحوث والدراسات االفريقية، 

 .83ص المرجع سابق ذكره،ـ احمد السيد عبد المنعم، 2 
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األول: ا  ع نننننننننننننننويترنا مفتوحنة امنام كنل البيض أينمنا كنانوا عل  إقليم الندولة، والثاني أنرا هي  
الوحيدب التي تشنننننننننارك في االنتخابات العامة والمحلية وفي مؤسنننننننننسنننننننننات الحكم علي المسنننننننننتويي  

 المركزي والمحلي.

ونة والرندية وطنية أي نننننننننننا فإ ا نظرنا إليرا م  حيث كو  ع نننننننننننويترا مفتوحة لكل األحزاب المل
أبناء الجماعة الملونة والرندية أينما كانوا في إقليم الدولة، اال أ  ه ه األحزاب هي أي نننا أحزاب 
محلية الصننر إ ا نظرنا اليرا م  حيث مشاركترا في النشاط السياسي وفي مؤسسات الحكم فري 

مننا بينرننا في االنتخننابننات المحليننة التي تجري داخننل كننل جمنناعننة م  هنناتي  الجمنناعتي  تتنننافس في
 .النتخاب ممثلي  لكل جماعة لمؤسسات الحكم المحلي لر ه الجماعة وليس وطني.

أحزاب البانتوسننننتانات فري أحزاب اثني  أي ننننا ولك  ه ا الحزب أقل وطنية م  األحزاب السننننالفة 
احدب ي ، وانما مفتوحة فقط ألبناء القبيلة الو األفريقية أمام كل ال كر، فع نننننننننننويترا ليسنننننننننننت مفتوح

التي تنظمرا بانتوسننننتا  واحد، ولكنرا وطنية بمعني ا  ع ننننويترا مفتوحة لكل أبناء البانتوسننننتا  
 أينما كانوا، وهي في نفس الوقت أحزاب  ات بعد إقليمي.

 

 لبالدلنوع الياني: أحزاب سياسية تعمل في المنفي من خارج اا( 1)

، الحزب الشنننننننننننننننيوعي لجنوب افريقينننا، مؤتمر الوحننندب األفريقيوتتمثنننل في حزب المؤتمر القومي 
ة الوطنيننة، حركننة الوحنندب لغير األوروبيي ، وهي كلرننا تنظيمننات وطنيننة غير اثنيننة، وهي فريقينناأل

تختلف كلينا ع  األحزاب االثنينة حينث ا  ع نننننننننننننننويترا مفتوحة لكل مواطني جنوب افريقيا مرما 
تلف انتما رم االثني سنننننننننواء كانوا بيض او سنننننننننود ماعدا حركة الوحدب التي كانت توسنننننننننر باب  اخ

الع ننننننوية في بعض األحيا  وت ننننننيقرا أحيا  أخري، وهي أي نننننننا تنظيمات وطنية بمعني  انرا 
 تتبني ق ية تحرير الجمير سودا وبي ا في مواجرة النظام العنصري.
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 :1االسياسية في جنوب إفريقياألحزاب اتجاه وأيدولوجية بعض ثانيا: 

 

 : الحزب الوطني( 1)

م، وقد ظل الحزب 1911يعتبر ه ا الحزب م  األحزاب البي نننننناء، وتم انشنننننناء ه ا الحزب عام 
م عندما دخل في ا تنف مر حزب العمل مكن  1910في صفوف المعار ة حت  انتخابات عام

انننندمم الحزب  1933عنننام م  تشنننننننننننننننكينننل حكومنننة الميثننناق التي خرج عليرنننا حزب العمنننل. وفي 
الوطني مر حزب جنوب افريقيا وادي  لك القرار الي خروج بعض األع نناء م  الحزب الوطني 

وقد ظل ه ا الحزب مسيطر ” الحزب الوطني النقي“وكونوا حزب سنمي ” نيلسنو  مندين“بزعامة 
 م.1913م حت  عام 1901عل  الحياب السياسية م  عام 

 

 شكيله:الحزب الوطني المعاد ت( 8)

عقب خنف ما بي  جناحي  داخل الحزب في الستينات،  1939انشنق ع  الحزب الوطني سننة 
احداهما يطلق علي  جنال المحافظي  واآلخر جنال اإلصنننننننننننحيي  وكا  سننننننننننبب الخنف بعض 
االبعاد االجتماعية االقتصادية، ونتيجة لر ا التفاوت االقتصادي واالجتماعي داخل الحزب بدأت 

  بعض األع ننننننننننننننناء الي تغيير االيندولوجية داخل الحزب ولك  عجزت القيادات علي الحناجنة م
 وقد كان الخالف حول:استيعابرا، 

)مسنننننننن لة اشننننننننتراك غير البيض، مسنننننننن لة م  البند، الشننننننننروط التي يجب توافرها إلقامة عنقات 
حنننندثي متليزيننننة، وبي  دبلومنننناسنننننننننننننننيننننة بي  جنوب افريقيننننا، طبيعننننة العنقننننات بي  متحنننندثي اإلنج

وقد ركز اعتراض المتعصننننننبي  حول القومية الواحدب التي ي خ  برا الحزب واختلفت  ،االفركانرية(

                                                           

 .113: 113ص، مرجع سبق ذكرهن محمد مردي عاشور، 1 
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تمنامنا في عملينة التطبيق حينث ا  مفروم القومينة يجنب ا  تكو  قومينة افريقينة وليسنننننننننننننننت قومية 
بي نننناء ول لك انفصننننل المتعصننننبي  لتكوي  حزب وطني معاد تشننننكيل  ولك  ات نننن  بعد  لك ا  

 دئ الحزب الوطني المعاد تشكيل  قريبة م  الحزب الوطني األساسي.مبا

 

 2:        1: حزب المؤتمر الوطني(3)

     األفريقيتاريخ حزب المؤتمر  (أ)

هو تنارين يعود بجن وره الي الدفاا ع  الحرية، فرو تارين  األفريقييقنال ا  تنارين حزب المؤتمر 
أر نننننرم  ننننند االحتنل البريطاني واالحتنل البويري.  ع  األفريقييرجر الي أيام دفاا الشنننننعب 
قنام بحشننننننننننننننند الجرود للمقناومننة حينث انن  خنل الثمناني  عنامننا  األفريقيويعرف ا  حزب المؤتمر 

 المنصرمة جمر المنيي  م  أجل الن ال م  أجل الحرية.

  األفريقيدستور حزب المؤتمر ( ب)

حيث يت نن  في الديباجة الخاصننة بتكوي  الحزب ا  السننبب الر يسنني إلنشنناء الحزب هو تكوي  
حزب م  أجل تكوي  مجتمر ديمقراطي ال يميز بي  عرق أو لو . وعل  أسننننننناس أ  الحزب فاز 

والتي أعطت للحزب المسنننننؤولية م   1990التاريخية التي حدثت سننننننة  باالنتخابات التشنننننريعية 
ير والبناء والتنمية ومحو مشننننننننننننناكل الفقر وعدم المسننننننننننننناواب وتكوي  مجتمر عادل اجل إعادب التعم

متسنننننناو في الحقوق االقتصننننننادية واالجتماعي  ه ا ويقوم دسننننننتور الحزب بتو نننننني  مجموعة م  
توحيد شنننننننننننعب جنوب افريقيا م  أجل والتي تتمثل في األهداف والتكوينات األسننننننننننناسنننننننننننية للحزب 

رية بكل انراء التفرقة العنصنن، و  بدو  أي شننكل م  اكشننكل التمييزالحرية الكاملة للدولة والتي تك
 وسريعا الي بلد موحد وغير عرقي. أشكالرا واألخ  بيد جنوب افريقيا لكي تتحول

                                                           
 .The Official website of African national congress party ــ1
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 المبحث الياني 

 دور االحزاب في عملية التحول الديمقراطي جنوب افريقيا

تلعب االحزاب السننننننننياسننننننننية في جنوب افريقيا دورا هاما ومؤثرا في عملية التحول الديمقراطي من  
جنوب افريقيا حيث كا  لرا دور فعال في االنتخابات التي شنننننننننننننننردترا جنوب افريقيا  1990عام 
انتخابات في جنوب افريقيا وكانت نراية للفصنننننننننننل العنصنننننننننننري حيث دارات  ك ول  1990ابريل 

 ألفريقياوحزب المؤتمر الوطني  األفريقيالمفاو نننننننننننننننات بي  الحزبي  الحزب الوطني الكثير م  
يطرب م  االنتصننننننننار والسنننننننن األفريقيحول تحقيق التحول الديمقراطي ولك  تمك  المؤتمر الوطني 

م  اقالة  األفريقيعلي السنننلطة في جنوب افريقيا حتي األ ، حيث تمك  اي نننا المؤتمر الوطني 
وتولي  1339قبننل انترنناء منندب حكمنن  والتي م  المفترص ا  تنتري  1331 تننابو ايمبيكي عننام

اسننتجابة  1311واي ننا قدم اسننتقالت  عام  1311حتي عام  1339جاكوب زوما الحكم م  عام 
 .نتيجة اترام  بالعديد م  ق ايا الفساد األفريقيلمطالب المؤتمر الوطني 

 

 األول: مبحثيتكون ال

 في العمليات االنتخابية في جنوب افريقيا: دور االحزاب لمطلب األولا

 : دور االحزاب في عملية التحول الديمقراطي جنوب افريقياالمطلب الثاني

 

 

 : دور االحزاب في العمليات االنتخابية في جنوب افريقيا:لمطلب األولا
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  :19991انتخابات وال: أ

 شننننننننننننننناقنة في كانو  الثاني   ينايرواجرنت اللجننة االنتخنابينة المسنننننننننننننننتقلنة في جنوب أفريقينا مرمنة 
، كا  للري ة المنشنننننننن ب حديثا أقل م  أربعة أشنننننننننرر لتنظيم وتنفي  أول انتخابات ديمقراطية 1990

، نجال التصننننويت سننننيشننننير إل  بداية جديدب لجنوب افريقيا بعد عصننننر الفصننننل شنننناملة في البند
 العنصري.

األطراف، الوصنننننننننننول مجتمعات معزولة اختيار مواقر االقتراا المناسنننننننننننبة ، التعامل مر عدم ثقة 
وربما عدا ية، معالجة ق نننننايا المفسننننندي  المحتملة و معالجة النقص في المواد االنتخابية يشنننننكل 
تحديات ها لة. الصنننننننننعوبات التي تواجررا اللجنة. في النراية ، ومر  لك ، قبلت جمير األطراف 

 .ط لرانتا م االنتخابات وحكومة الوحدب الوطنية قدما كما هو مخط

م  األصنننوات  ٪31.1حيث فاز بنسنننبة  األفريقيفاز في تلك االنتخابات حزب المؤتمر الوطني 
، قنندم العنندينند م  ومننة الوحنندب الوطنيننة المخطط لرننا، وهو مننا يكفي لينن خنن  زمننام المبننادرب في حك

مجموعة متنوعة م  التفسنننننننننننننننيرات   1990االشنننننننننننننننخناص المقربو  م  العملية االنتخابية في عام 
نجال االنتخابات بعل  الرغم م  التحديات الصنننننننننعبة واالدارب غير الكاملة، وكا  السنننننننننبب حول 

ا عل   الر يسني يتمحور حول أ  شعب جنوب افريقيا كا  االكثر أهمية بالنسبة لرم  الم ي قدم 
 .2 ره الناس بصفة عامة نتيجة مقبولأساس ما اعتب

تننال"، يكو  منناننندين عننامن مرمننا في  لننك حيننث  "كوازولو ننناظرت إل  قبول النتننا م في إ ا  تم الن
وازولو نننناتنننال" بقبول ك"في  األفريقيقننند أقنر حزب المؤتمر الوطني  "نيلسنننننننننننننننو  منننانننندين" كنننا 

افريقيا  رغبة شعب جنوبباإل افة الي ا  العامل الر يسي في تلك االنتخابات هو  االنتخابات، 
 في اجراء انتخابات.

 
                                                           
1Beth Strachan: South African’s Founding Democratic Election 1994 ( South Africa ،EISA 

Bibliographical Series ،series  NO 2، 2005). P.106. 
2 Ibid، P.239. 
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والحزب النديمقراطي م  نتا م االنتخابات وحاولوا عدم عرض  اشنننننننننننننننتكي كن م  الحزب الوطني
تلك النتا م حيث لم تك  انتخابات مثالية بالنسننننبة لرم، حاول الحزب الديمقراطي الحصننننول علي 

الوطني  زبحصنننننننننل الح طلب م  المحكمة لمنر اعن  النتا م ولك  جميعرم قبلوا بتلك النتيجة.
، الجديدبالنزمة لترشي  نا ب للر يس للحكومة  ٪ 13ننننن ، متجاوزا الم  األصوات ٪ 13.3عل  

م  األصنننننننوات الوطنية لكن  بل  هدف  الر يسننننننني الفوز في انتخابات  ٪13.0 عل  IFPحصنننننننل 
 مقاطعة كوازولو ناتال.

، اسننتمر عدد قليل م  األصننوات المعار ننة في الت كيد عل  أ  النتيجة النرا ية  1313في عام 
عليرا بي  األطراف وأ  اللجنة لعبت دورا  في التنعب األصوات لتتناسب كانت تسوية متفاوض 

 مر ه ه التسوية.
 :1990نتا م انتخابات  1جدول رقم 

 

http://www.elections.org.za/results: ourceS 
م  األصنننوات  ٪31.1حيث فاز بنسنننبة  األفريقيفاز في تلك االنتخابات حزب المؤتمر الوطني 

 .الوطنية المخطط لرا، وهو ما يكفي لي خ  زمام المبادرب في حكومة الوحدب 
 

Party   No. of votes 
cast  

% of votes 
cast  

No. of Seats  

ANC  12,237,655   % 62.65 252 
DA  3,983,690 %  20.39 82 

NNP  88,104 % 0.45 1 
IFP  2,058,294 %  10.54 43 

http://www.elections.org.za/results
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 :19991 انتخابات يانيا:

نتشننننرت االنتخابات التعددية علي مسننننتوي االنتخابات التشننننريعية في دول العالم الثالث بعد نراية 
 الحرب الباردب،

ويتي   لك النمط للناخبي  فرصنننننننننة االختيار بي  األحزاب السنننننننننياسنننننننننية، ويعد ه ا النمط مؤشنننننننننر 
نقند أحيناننا في افريقيا وفي عدد م  دول العالم الثالث بوصنننننننننننننننف  للتحول النديمقراطي ولكنن  محنل 

غير من م لتحول ديمقراطي حقيقي، حيس يكرس رول االنقسننننننام والصننننننراا، ف ننننننن ع  كون  ال 
لرأي ة واآلليات التقليدية للتعبير ع  ااألفريقييتناسننننننننننننب مر الخصننننننننننننوصننننننننننننية الثقافية للمجتمعات 

ظام في أفريقيا، والتي تختلف ع  تلك الموجودب في الن الشعبي، وطبيعة القيادات أصحاب النفو 
 .التصويتي الحزبي علي المستوي القومي

، أعل  ر يس جمرورية جنوب أفريقيا نلسننننننننننو  ماندين  أمام الجمعية 1999  ار   مارس  3في 
حزيرا    يونينن   1الوطنيننة )البرلمننا ( أ  االنتخننابننات العننامننة الثننانيننة غير العرقيننة سنننننننننننننننت عقنند في 

 ووفقا ألحكام الدستور. 1999
أبريل، لك  نيلسنننننننو  ماندين أعل  أن   33اسنننننننتطاا الر يس تحديد موعد االنتخابات رسنننننننميا  بعد 

 كشف ع  موعد االنتخابات بشكل غير رسمي للسمال للناس بالتخطيط بشكل صحي .
في  الحننننناكم أنننننن  حقق الكثير األفريقي، زعم حزب المؤتمر الوطني 1999ل االنتخنننننابنننننات قبننننن

السننننننوات األربر الما نننننية، وقد شنننننرا في إصننننننحات واسنننننعة للسنننننياسنننننة المالية وأعل  سنننننياسنننننة 
 خنل الحملة االنتخابية. اقتصادية معقولة، حيث  تم إصنل النظام الصحي ببطء

شنملت الق ننايا المريمنة الفجوب اآلخ ب في االتسنناا بي  األغنياء والفقراء، وارتفاا معدل البطالة، 
 معدل الجريمة والحالة السي ة للنظام التعليمي.وارتفاا 

                                                           
 .38ص مرجع سبق ذكره،ـ احمد السيد عبد المنعم، 1 
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قتصننننادي بمواصننننلة النمو اال األفريقيكرر نا ب الر يس ثابو مبيكي التزام حزب المؤتمر الوطني 
عادب البناء وك لك الق ننننننننننننناء عل  الجريمة والفسننننننننننننناد واإلثراء ال اتي، في ه ه األثناء، هاجمت  وا 

 لفشل  في الوفاء بالوعود. األفريقيأحزاب المعار ة حزب المؤتمر الوطني 
في ا تنف مر الجبرننننة  األفريقي، دخننننل حزب المؤتمر الوطني 1999حزيرا    يونينننن   9في 

األقلية التي تقودها الرند، التي شنننننغلت مقعدا  واحدا  في الجمعية الجديدب، ت نننننم  اتفاق التحالف 
 عادب كتابة أجزاء م  الدسننننننننننتور،كا  لدي  األغلبية النزمة إل األفريقيأ  حزب المؤتمر الوطني 

، أدى ثننابو مبيكي اليمي  النندسنننننننننننننننتوريننة كر يس لجمروريننة جنوب 1999حزيرا    يونينن   13في 
 .1999حزيرا    يونينننننننن   11أفنرينقنيننننننننا، وتنم اإلعنن  عن  تشنننننننننننننننكيننننننننل مجلس وزرا نننننننن  في 

 
 م19991 عام انتخابات أهمية

لكونرا جرت في بي ة  1999تعود أهمية االنتخابات البرلمانية التي شننننننننننننردترا جنوب افريقيا عام 
سنننننياسنننننية ال زالت تحوي بعض المعوقات م  قبيل عدم حصنننننول األغلبية السنننننوداء علي حقوقرم 
االجتماعية واالقتصنننننننننننادية كاملة، وعدم االتفاق حول اسنننننننننننتراتيجية التنمية االقتصنننننننننننادية في ظل 

الموجرة لسننننياسننننة الخصننننخصننننة التي تتبنرا الحكومة، واسننننتمرار سننننيطرب البعد العرقي المعار ننننة 
علي العملية السننياسننية، ورغم  لك نج  حزب المؤتمر الوطني  ن اك في تجاوز مشننكلة انسننحاب 

دو  ا  يعاني الحزب او جنوب افريقيا م  االنريار او الفو نننن ، مما ” نيلسننننو  ماندين“الر يس 
إمكانية عملية تداول السلطة سلميا حتي ا  كانت متطلبات التجربة الديمقراطية يثير تساؤال حول 

لم تكتمل بعد، لر ا تعد ه ه االنتخابات تجربة جديرب بالتحليل والدراسننننننننة التي تسننننننننرم في التعرف 
مكانية االستفادب م  ه ه التجربة الرامة.  علي أسباب النجال، ومواط  ال عف، وا 

مقعدا، والحزب الديمقراطي  133، حصل حزب المؤتمر الوطني علي م1999في انتخابات عام 
مقعدا، بينما حصننننننننننننننل الحزب الوطني، الب ي كا  يحكم  30مقعدا، وحزب أنكاثا علي  31علي 

                                                           

غير  رسالة ماجستير، 1993 عام والر اسية البرلمانية إفريقيا جنوب انتخابات تحليل، عل  عبد العزيز عثما  الشيماءـ   1 
 . 115، 111ص ،(1339سية كلية االقتصاد والعلوم السيا)جامعة القاهرب: منشورة 
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  مننننننقننننننعنننننننندا فننننننقننننننط. 11جنننننننننننننوب افننننننريننننننقننننننيننننننننا ابننننننننا  الننننننتننننننفننننننرقننننننننة الننننننعنننننننصننننننننننننننننننننريننننننننة عننننننلنننننني 
سنننننننننننننننين الديمقراطية في في جنوب افريقيا احدي تجارب تر  1999تعند االنتخنابنات البرلمانية لعام 

أفريقيا، رغم حجم الجدل ال ي ارتبط برا، ففي بدايترا أثارت الحملة عدد ق نايا علي رأسرا تقييم 
مكانية تحسننننننننني  الخدمات 1999م إلي عام 1990حجم اإلنجاز الحكومي في الفترب م  عام  ، وا 

بل بات علي مسنننننننننننننننتقفي االنتخنا األفريقيالمقندمنة لألغلبينة السنننننننننننننننوداء، وأثر فوز الحزب الوطني 
ي   . 1النننننننننننننمنننننننننننننعنننننننننننننار نننننننننننننننننننننننننننة النننننننننننننبنننننننننننننرلنننننننننننننمننننننننننننناننننننننننننننينننننننننننننة، والنننننننننننننننننننننننننننظنننننننننننننام النننننننننننننحنننننننننننننزبننننننننننننن

م حيث أعرب ثلث الشنننننننننننننننعب ع  ثقت  في 1990بلغنت الثقنة في حكومنة جنوب افريقيا من  عام 
الحكومنة، رغم التحفظنات حول أداء حكومنة حزب المؤتمر األول علي مسنننننننننننننننتوي تقديم الخدمات 

 وتوفير البنية التحتية.

انتصننارا وا ننحا علي المعار ننة علي المسننتوي  األفريقيزب المؤتمر في ه ه االنتخابات حقق ح
القومي  واإلقليمي، تفاوت حجم ال نرر ال ي أصناب أحزاب المعار ة وال سيما الحزب الوطني 
الجنندينند، وعل  الرغم م  كننل هنن ا النجننال ولك  جنوب أفريقيننا لم تحقق بعنند كننل التطلعننات التي 

مننة مؤثرات عنندينندب توجنن  التغيير هننناك مثننل تفنناعنت حفزهننا التخلص م  الحكم العنصنننننننننننننننري وث
المواطني  اليومية، والقواني  الوطنية والسنننياسنننية المحلية، باإل نننافة الي ا  هناك بعض رواسنننب 
االنقسننننام العرقي مازالت مسننننيطرب عل  الحياب السننننياسننننية والتناقض بي  الديمقراطية وكو  جنوب 

والصنننننننننننننننراا المفترض بي  الننننديمقراطيننننة والليبراليننننة افريقيننننا دولننننة تقوم عل  وجود حزب مريم ، 
 الدستورية. 

 :21999ويوني 8ب أفريقيا، التي عقدت في النتخابات العامة اليانية غير العرقية في جنو ا

مقعد ا،  10الحاكم بر ه االنتخابات، حيث حصننننننننل عل   األفريقيفاز المؤتمر االنتخابي الوطني 
ورفض الر يس نيلسننننو  ماندين ، %31.35مقعدا بنسننننبة  133وفاز تابو ايمبيكي وحصننننل علي 

                                                           
1 Beth Strachan، Op. Cit. P.158. 
2 United States institute of peace: South Africa: the national peace accord and the 

international community (South Africa: United states institute of peace 1993). P.14.  
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، ديدنحدار الحاد للحزب الوطني الجالسعي إلعادب انتخاب  ر يسا، كانت ه ه االنتخابات بارزب لن
ال ي كا  في السننابق الحزب الوطني، ال ي خسننر دو  أكثر م  نصننف ت ييده دو  ر يس الدولة 

بعد  ،ي الليبرالي أكبر أحزاب المعار ننننننةإف دبليو دي كليرك، أصننننننب  الحزب الديمقراط السننننننابق
   .1990أ  كا  خامس أكبر حزب في انتخابات 

ارتفر عننندد األحزاب الممثلنننة في الجمعيننة الوطنينننة إل  ثنثنننة عشنننننننننننننننر، مر الحركنننة النننديمقراطينننة 
 وع ننو سننابق في المؤتمر المتحدب ، بر اسننة كن م  ع ننو الحزب الوطني السننابق روف ماير،

 .1، ليكو  أنج  القادمي  الجدد مر أربعة عشر مقعدابانتو هولوميسا األفريقيالوطني 
 :1999نتائج انتخابات الجمعية الوطنية يونية  8رقم  جدول

 

http://www.elections.org.za/results: ourceS 
 

                                                           
 :Project Management Institute South Africa: The 1999 South Africa general elections ( South Africa ـ 1
Project Management Institute South Africa، 1999).P.26، 29 

Party   No. of votes 
cast  

% of votes 
cast  

No. of Seats  

ANC  10,601,330 % 66.35  266 

DA  1,527,337 %  9.56 31 
NNP  228,975 %  1.43 3 
IFP  1,371,477 %  8.58 34   

http://www.elections.org.za/results
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 :81191انتخابات جنوب افريقيا ياليا: 

وأعينند انتخنناب  ، 1330أبريننل  10األربعنناء يقيننا يوم أ جريننت انتخننابننات تشنننننننننننننننريعيننة في جنوب أفر 
( للر يس ثنابو مبيكي ، الن ي تول  السنننننننننننننننلطنة بعند انتراء نظام ANC) األفريقيالمؤتمر الوطني 

كانت ه ه هي االنتخابات الثالثة التي تعقد ، ب غلبية متزايدب  1990في عام  الفصننننل العنصنننننري
 من  نراية حقبة الفصل العنصري. 

نتخنننابرم ع  طريق التمثينننل يتم ا ع نننننننننننننننو 033نينننة الجنوب أفريقينننة م  تتكو  الجمعينننة الوط
ع ننننو  خر م   133، ويتم انتخاب ما تي ع ننننو م  قوا م حزبية وطنية يتم انتخاب، و النسننننبي

ة يتم اختيار ر يس جنوب أفريقيا م  قبل الجمعي، التسنننننننننننننر القوا م الحزبية في كل م  المقاطعات
 .الوطنية بعد كل انتخابات

 39.1، عل   1990، ال ي كا  في السنننننلطة من  عام  األفريقيالمؤتمر الوطني  حصنننننل حزب
 يسم  لرم نظريا بتغيير الدستور. مما تي أدلي برا في االقتراا الوطنيم  األصوات ال ٪

ت أكثر والتي كان  1330في االنتخابات العامة لعام مليو  شننننننننخص  13.3تم تسننننننننجيل حوالي 
، الناخبي  المسننننننننننننجلي  في االنتخاباتم   ٪13شننننننننننننارك حوالي ، 1999مليو  في عام  1بنحو 

 م  األصوات. ٪39.1عل   األفريقيحيث حصل حزب المؤتمر الوطني 
ي في سنن  التصننويت( ففقط م  الناخبي  المؤهلي  )مواطني جنوب أفريقيا مم  هم  ٪53شننارك 

ت م  حوالي حصننل عل  أصننوا األفريقي، مما يعني أ  حزب المؤتمر الوطني 1330انتخابات 
زيادب في عدد الناخبي  الممتنعي  ع   1330شنننرد عام ، فقط م  جمير الناخبي  المؤهلي  31٪

دب بة متزايعل  نسنننكما حصنننل حزب المعار نننة الر يسننني وهو التحالف الديمقراطي  .2التصنننويت

                                                           
1 Vijay Padmanabha: Democracy’s Baby Blocks: South Africa's Electoral 

Commissions، New York University Law Review  ،  Vol. 77، P.18. 

 

 
2 Sydney Letsholo: How the ANC Won the 2004 Elections: Perspectives on Voting 

Behaviour in South Africa (EISA، 2005). P.8 9،  
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بعض  وربما يفقدي  سنننننننننننننننابقي  للحزب الوطني الجديد عل  األرج  م  مؤيندفي االقتراا الوطني 
 الدعم للديمقراطيي  المستقلي  الجدد في باتريشيا دي ليل.

الفصننننننننل العنصننننننننري وفقد  الحزب الحاكم في عرد مكوناتانرار الحزب الوطني الجديد وهو أحد 
في عننام  ٪ 13.0)كننا   ٪ 1.1 إل  1999في عننام  ٪ 3.9، حيننث انخفض م  معظم دعمنن 

1990). 
قبي  بالحصننننننننننول عل  أصننننننننننوات أكثر م  الحزب فاج  الديمقراطيو  المسننننننننننتقلو  العديد م  المرا

لك بما في  بعض الدعم  خسنننننننر حزب الحرية انكاثا، ي الجديد ليصنننننننب  خامس أكبر حزبالوطن
 ا، في حي  فقدت الحركة الديمقراطية المتحدب أي مقاطعة معقلرم م  كوازولو ناتال األغلبية في

 قية.كيب الشر  علقة عل  أنرا معار ة في معقلرمبالكاد م الدعم
 :1330نتا م انتخابات ابريل  3لجدول رقم ا

 

http://www.elections.org.za/results: ourceS 
 

،  1990ال ي كا  في السلطة من  عام  األفريقيل حزب المؤتمر الوطني و حصيو   الجدول 
يسننننننننننم  لرم نظريا بتغيير  مما تي أدلي برا في االقتراا الوطنيم  األصننننننننننوات ال ٪ 39.1عل  

Party   No. of votes 
cast  

% of votes 
cast  

No. of Seats  

ANC  10, 880, 
915  

69.1 %  279  

DA  1, 931, 201  12.37 %  50  
NNP  257, 824  1.65 %  7  
IFP  1, 088, 664  6.97 %  28  

http://www.elections.org.za/results
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صننننننننل الف الحزب الحاكم في عرد مكوناتانرار الحزب الوطني الجديد وهو أحد ، بينما الدسننننننننتور
)كننا   ٪ 1.1 إل  1999في عننام  ٪ 3.9، حيننث انخفض م  العنصنننننننننننننننري وفقنند معظم دعمنن 

 .(1990في عام  ٪ 13.0
 

 :1 8119انتخابات جنوب افريقيا عامياليا: 

اني الجمرورية قبل انتراء واليت '' في الفصنننننل الثقرر عزل ر يس  األفريقيحزب المؤتمر الوطني 
 1339م  

مسنننتمد م  إطار السنننياسنننة المحدد في ه ه  1339لعام  األفريقيبيا  انتخابات المؤتمر الوطني 
الواردب في  ANCالوثيقة، يوفر إطار السننننياسننننة العامة مزيد ا م  التفاصننننيل والتفصننننيل اللتزامات 

 البيا .
 

  MY"بعنوا  1331حملنننننننة بينننننننا  عنننننننام في نوفمبر  األفريقيي أطلق حزب المؤتمر الوطن
ANC”  ؛رؤيتي؛ "المسنننننننننتقبل" ال ي دعا الجمرور إل  تقديم اقتراحات حول ما يجب أ  يت نننننننننمن
 البيا .

 
مر العنندينند م  الننناس في االجتمنناعننات العننامننة  األفريقيلقنند تفنناعننل قننادب حزب المؤتمر الوطني 

ع قد مؤتمر السنننننننياسنننننننة المانيفسنننننننتو م   .عملية تطوير البيا وزاروا العديد م  المنازل كجزء م  
وح نننننره هياكلنا الدسنننننتورية وشنننننركا نا في التحالف ومختلف  1331نوفمبر  33نوفمبر إل   19

خنل احتفاالتنا  1339تم إطنق المرمة بشنننكل علني في العاشنننر م  يناير  .قطاعات مجتمعنا
و ، وسيتم تحويل تفويض المانيفستالثام  م  ينايرم  شرر يناير في يوم  1بال كرى السنوية النننننننننن

 .21310-1339األجل للحكومة لفترب إل  إطار عمل استراتيجي متوسط 

                                                           
1Ibid، P.3، 4.  
2 Robert Mattes: South Africa: Democracy  Without The People، “Journal of Democracy،  vol 

13، No 1، January 2002(South Africa: Institute for security studies) P.23، 42. 
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، بننالتعنناو  مر األفريقيدب لحزب المؤتمر الوطني المسننننننننننننننناهمننة الرا نن 1339حنندد بيننا  انتخننابننات 

مقراطية والحركة التقدمية والديشنننننننركاء التحالف وكل شننننننننعبنا ، في دعم التقاليد والقيم الديمقراطية 
 لحركتنا عل  الصعيدي  الوطني والدولي.

 
الخنناص بنناالنتخننابننات ال نننننننننننننننوء عل  العنندينند م  اإلنجننازات االجتمنناعيننة  1339يسنننننننننننننننلط بيننا  

 ،مدى السننننننننوات الخمس عشنننننننرب الما نننننننية عل  األفريقيواالقتصنننننننادية لحكومة المؤتمر الوطني 
 ،التي ال تزال بحاجة إل  معالجة ننحظ أي ننننننننننا العديد م  الق ننننننننننايا االجتماعية واالقتصننننننننننادية
رادنا م  فهي العمل مر أ األفريقيوالرسنننالة األسننناسنننية م  الخبرب المتراكمة لدى المؤتمر الوطني 

 .وهك ا فإ  المو وا: العمل معا يمكننا أ  نفعل المزيدأجل تغيير أسرا، 
 

عقب  1331سنننننبتمبر  15الر اسنننننية بطريقة غير مباشنننننرب في جنوب أفريقيا في  تمت االنتخابات
( ، ANC) األفريقياسنننننننننننننننتقنننالنننة الر يس ثنننابو مبيكي، انتخنننب الحزب الحننناكم ، المؤتمر الوطني 

وقد أشنننننننار حزب  ،يقيا ، كجاليما موتننثي ر يسنننننننا  ب غلبية الثلثي  في الجمعية الوطنية لجنوب أفر 
ا "لرعاية مصنننننال " حت  انتخابات عام  األفريقيالمؤتمر الوطني  إل  أ  موتننثي سنننننيكو  ر يسننننن 

 .1جاكوب زوما منصب  األفريقي، وبعدها سيتول  ر يس حزب المؤتمر الوطني  1339
والتي كا  م  المفترض  1331م  االسباب التي ساعدت علي فوز جاكوب زوما في انتخابات 

كننننا نننب لر يس انننن   األفريقيام حزب المؤتمر الوطني أ  م  تقننناليننند واحكننن 1339انعقنننادهنننا في 
، يكو  زومنننا في طريقنننة لخنفنننة امبيكي كر يس لحزب المؤتمر األفريقيحزب المؤتمر الوطني 

ا للمؤتمر الوطني 1339ور يسنننننننننننا لجنوب أفريقيا في عام  األفريقيالوطني  ، انتخب زوما ر يسننننننننننن 
صننننننوتا  لمبيكي،  1535ت ا مقابل صننننننو  1319بحصننننننول  عل   1331ديسنننننمبر  11في  األفريقي

مما جعل  المرشنننننن  الوا نننننن  ليصننننننب  الر يس التالي لجنوب إفريقيا في أعقاب االنتخابات العامة 
 ، كو  ايمبيكي غير قادر دستوري ا عل  الترش  مرب أخرى. 1339لعام 

                                                           
 .Ibid، P.46 ـ 1
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، 1339رلمننا  الن ي دخنل في انتخنابنات هو الحزب الحناكم في الب األفريقيكنا  المؤتمر الوطني 
، وخنل فترب تولي  المنصنننننننب 1330م  األصنننننننوات في انتخابات  ٪939.3بعد أ  فاز بنسنننننننبة 

وكا  التغيير األسننننننننننناسننننننننننني هو انتخاب جاكوب زوما لر اسنننننننننننة حدث عدد م  التغييرات الداخلية 
النن ي  يقياألفر الحزب قبنل ثنابو مبيكي في المؤتمر الوطني الثناني والخمسننننننننننننننني  للمؤتمر الوطني 

 .  1331ديسمبر  11عقد في 
كا  فوز زوما في االنتخابات يرجر جز يا  إل  الدعم الواسر ل  م  رابطة شباب المؤتمر الوطني 

 والحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا والكونغرس في اتحاد التجارب لجنوب إفريقيا. األفريقي
سننلحة قة أ، رف ننت المحاكم محاكمة فوما المتواصننلة بشنن   الفسنناد المتعلقة بصننف1331في عام 

، األمر ال ي ألم  إل  أ  مبيكي أثر بشننننننننننننكل غير من م عل  ند التي تقدر بمليارات الملياراترا
 التحقيق في زوما.

ني ، طلبت اللجنة التنفي ية الوطنية للمؤتمر الوطلنتا م التي توصنننننلت إليرا المحكمةفي  نننننوء ا 
 .13311سبتمبر  13 ، وهو ما فعل  فيم  مبيكي االستقالة كر يس للبند األفريقي

 
في  فريقياألتم اسنننننننننننننننتبنندال مبيكي بموتننزي، النن ي تم انتخننابنن  كنننا ننب لر يس المؤتمر الوطني 

 األفريقيهو المرشننننننننننن  الر اسننننننننننني لحزب المؤتمر الوطني  ، لم يك  موتننزي1331مؤتمر عام 
 .جاكوب زوما األفريقيلحالي للمؤتمر الوطني ، بل كا  الر يس ا1339لننتخابات العامة لعام 
جنوب  ، وننننا نننب ر يسزومنننا، يليننن  موتننثي األفريقيينننة للمؤتمر الوطني وقننناد القنننا منننة االنتخننناب

 .يلسو  ماندين، الزوجة السابقة لنويني ماندين، ووزير المالية تريفور مانويل مبيتي أفريقيا باليكا
، بشننديدب داخل الحز  ترات وانقسنناماتإل  خلق تو قد أدى اسننتدعاء مبيكي م  بي  ق ننايا أخرى 

وهو حزب سننياسننني جديد شننكل  أع نناء سنننابقو  لنراية إل  تشننكيل كونغرس الشننعب  وأدى في ا
، أعطننت معظم التوقعننات السنننننننننننننننابقننة لننتخننابننات . ومر  لننكاألفريقيلمؤتمر الوطني في حزب ا

                                                           
 .Sydney Letsholo، Op.Cit.، P.14 ـ 1
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قل أبي  سنتي  وسنبعي  في الما ة م  األصوات الشعبية ؛ وحت   األفريقيحزب المؤتمر الوطني 
في الما ة ، ما زال يجعل   01نسنننننننننننننننبنة  األفريقيالتوقعنات ، حينث أعط  حزب المؤتمر الوطني 
 .الجزء السياسي األكثر تف ين  في جنوب أفريقيا

 
 
 
 

 :8119نتائج انتخابات ابريل  0جدول رقم 

 

http://www.elections.org.za/results :ourceS 
 
 

ي فهو الحزب الحنناكم في البرلمننا  النن ي دخننل  األفريقيالمؤتمر الوطني يو ننننننننننننننن  الجنندول أ  
وحصننل علي  ،1330م  األصننوات في انتخابات  ٪1.39، بعد أ  فاز بنسننبة 1339انتخابات 

وخنل فترب تولين  المنصنننننننننننننننب حدث عدد م  التغييرات ، %39.31علي  1339 في انتخنابنات 

Party   No. of votes 
cast  

% of votes 
cast  

No. of Seats  

ANC  10,880,915 69.69 %  279  
DA  1,931,201 11.31%  50  

NNP  250,272 %1.31 1 
IFP  1,088,664 3.91% 28  

http://www.elections.org.za/results


34 
 

الداخلية وكا  التغيير األسننننننناسننننننني هو انتخاب جاكوب زوما لر اسنننننننة الحزب قبل ثابو مبيكي في 
 .1331ديسمبر  11ال ي عقد في  األفريقيي والخمسي  للمؤتمر الوطني المؤتمر الوطني الثان

 :13101انتخابات جنوب افريقيا رابعا: 
في جنوب أفريقيا تشنننير للوهلة األول  إل  أ   1310أيار   مايو  1نتا م االنتخابات العامة في 

ل  عل  أقل حصص  ع األفريقيربما حصنل المؤتمر الوطني  ،عمل الديمقراطية مسنتمر كالعادب
اإلطنق م  األصننوات، إال أن  حصننل عل  نتيجة كانت في العديد م  النواحي ملحوظة بالنظر 

 وبعيدا  ع  اختيار تحويل األوغاد إل  الخارج، أعادهم وبالفعلوات  العشنري  في السنلطة، إل  سنن
 .1990، وكا   لك أقل بشكل هامشي م  عام ستطنافي الما ة م  اال 31الناخبو  بنسبة 

لتوقعات ، متحدي ا اتفاع  المطرد في اسننتطنعات الرأيار واصننل التحالف الديمقراطي قابل في الم
أي أن  رغم قدرت  عل  كا  يقترب م  "السنننننننننننننننقف العنصنننننننننننننننري"،  1339المتنبن  برا أن  في عام 
 .عل  ج ب أصوات األفارقة السوددر ، فإن  غير قاات العرقيةتجمير أصوات األقلي

، ومر  لننك ، 1310لعمننل كننالمعتنناد" في انتخننابننات هننناك الكثير ممننا يمك  قولنن  ع  منظور "ا
ا إل  تيارات خفية م  المحتمل أ  تتحدى طبيعة الديمقراطية يمك  القول أ   النتيجة تشننننير أي نننن 

 :2عدة اقتراحات ،جنوب إفريقيا،  في ما يليفي 
تمر ، فإ  أسننس تصننويت حزب المؤ ر في  في البقاء صننامد ا بشننكل عامال ي يسننتمأن  في الوقت 

 .قد بدأت تنرار األفريقيالوطني 
لو لم  ،استطنعات الرأي كل مؤشنر عل  أن  سيستمر في ارتفاا يعطي  التحالف الديمقراطي إ

ب للحفاظ الشننننننعتثبت مقاتلي الحرية االقتصننننننادية أكثر م  الحركة الديمقراطية المتحده و مؤتمر 
 .، فإ  ظرورها يوحي بعد ا جديد ا لسياسة األحزاب "الثالثة"عل  وجود سياسي مرم

في االنتخابات عل  خلفية اسنننتطنعات الرأي التي أشنننارت  األفريقيدخل حزب المؤتمر الوطني 
 .في الما ة م  األصوات 53إل  أن  قد يتم إرجاع  إل  ما يزيد قلين  ع  

                                                           
 Roger Southall: The South Africa Election Of 2014: Retrosoect and  Prospect ،“Strategic ـ 1

Review for Southern Africa”, Vol 36, No 2 (South Africa، University of the Witwatersrand) 

P.13. 
   (Idem) ـ2
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، مما يعزز الروايات التي للكثيري  في نراية حقبة 1313مبر ماندين في ديسنننن رمز وفاب نيلسننننو 
را ، وأصنب  وسنيلة لطبقة سياسية بعيدب كل البعد ع  دا رتاألفريقيلمؤتمر الوطني يفقدها حزب ا

 التاريخية بي  الفقراء عل  وج  الخصوص.
جمير  جتمعات المحلية فيفإ  اسننننننتمرار ارتفاا مسننننننتوى االحتجاجات الشننننننعبية بي  الموبالفعل  

خل دبإختصننننار ، م  أداء الحكومة عل  أرض الواقر د يسننننلط ال ننننوء عل  االسننننتياءأنحاء البن
 في إطار هجوم واسنننننننننننننر النطاق في االنتخابات في موقر دفاعي األفريقيحزب المؤتمر الوطني 

 .ن  فشل في جني ثمار الديمقراطيةأل
أي  ،يل الو نننننننننننننننر الصنننننننننننننننعب ال ي كا  يواجر في تحو  األفريقينج  المؤتمر الوطني  وبالطبر

في  31األحزاب الحاكمة األخرى في جمير أنحاء العالم ل  تكو  مسنننننننننرورب لتحقيق فوز بنسنننننننننبة 
م   م  تحقيق  لك األفريقيحزب المؤتمر الوطني اي نننننننننا تمك  الما ة في صنننننننننناديق االقتراا و 

ة لغالبية ، وبالنسننننننبريقيا متجّ ر في الروية السننننننياسننننننيةفي جنوب أفسننننننلوك التصننننننويت خنل أ  ال
 .قياألفري، فإ  ه ا يعني أنرم يتحّدو  مر حزب المؤتمر الوطني السود في جنوب إفريقيا

دراسات  في ل نما  أ  تتحول الروية إل  أصنوات، بجدية األفريقييعمل حزب المؤتمر الوطني 
، أظرر أنتوني 1310و  1339في عامي  األفريقيني متتنالية للحمنت االنتخابية للمؤتمر الوط

 .األفريقيبتلر القوب التنظيمية والبراعة م  حزب المؤتمر الوطني 
ب ي حملة فردية، في عام  ، فرناك دا م ا صنننننننننعوبات خاصنننننننننة ا كانت ه ه هي الصنننننننننورب العامةإ

التي تعرض لرا زوما بشكل مستدير في التجمعات الجماهيرية إل  ظروره أدت األحداث  1310
 .بشكل دقيق للغاية

، حيننث كننانننت المنظمننة تحننديننا صنننننننننننننننعبننا للغننايننة في غوتن  األفريقيواجنن  حزب المؤتمر الوطني 
لقيام ا، ورف ننننننننننننننت النقابات العمالية  ات الع ننننننننننننننوية الكبيرب قليمية للحزب معادية لقيادب زومااإل

ني" م  الطرق وكانت هناك معار ة واسعة النطاق لنننن "الق ف اإللكترو  أجل الحزب بحمنت م 
 السريعة الر يسية.
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يد وال ي يمك  تسننليط ال ننوء علي  بشننكل مف األفريقيالتحدي ال ي يواج  حزب المؤتمر الوطني 
لسننوداء اهو أن  حت  اآل  لم يواجر  حزب معار ننة لدي  القدرب الجدية عل  التصننويت لألغلبية 

 ة .األفريقي

 

 :1310يو   نتا م انتخابات  5الجدول رقم 

 

http://www.elections.org.za/results: ourceS 

 
في الما ة في صننننننناديق  %31.15بة بنسنننننن األفريقيحزب المؤتمر الوطني فوز يو نننننن  الجدول 

 نل أ  السنننننننننننننلوكم  تحقيق  لك م  خ األفريقياالقتراا وتمك  اي نننننننننننننا حزب المؤتمر الوطني 
ي جنوب ة لغالبية السننننننود ف، وبالنسننننننبريقيا متجّ ر في الروية السننننننياسننننننيةالتصننننننويت في جنوب أف

ر سيطرت  ، واي نا اسنتمرااألفريقيزب المؤتمر الوطني ، فإ  ه ا يعني أنرم يتحّدو  مر حإفريقيا
 علي السلطة.

 

Party   No. of votes 
cast  

% of votes 
cast  

No. of Seats  

ANC  11,436,921 %  62.15 249 
DA  4,091,584 %  22.23 19 

NNP  104,039 %  0.57 3 
IFP  441,854  % 2.40  13 

http://www.elections.org.za/results
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 :  1311انتخابات جنوب افريقيا خامسا: 

فبراير  15أ جريت انتخابات ر اسنننننننننننننننية غير مباشنننننننننننننننرب في الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا في 
فبراير، فاز الر يس بالنيابة سنننننننننيريل رامافوسنننننننننا م   10عقب اسنننننننننتقالة جاكوب زوما في  1311

الحاكم باالنتخابات دو  معار ننة بسننبب عدم ترشنني  حزب  خر  األفريقيحزب المؤتمر الوطني 
مساء   5، وأدى رامافوسنا اليمي  أمام ر يس الق ناب موغين  موغوين  في الساعة ألحد المرشنحي 

 .1311فبراير  15، 

 

 المطلب الثاني

 1دور االحزاب في التحول الديمقراطي جنوب افريقيا

ال يمك  للديمقراطية بطبيعترا أ  تكو  موجودب بدو  انتخابات للتعبير ع  إرادب الشنننننننننننننعب ال ي 
االنتخنابات الناجحة هي إل  حد كبير وظيفة األحزاب السنننننننننننننننياسنننننننننننننننية القوية بما يكفي يحكم. إ  

ة فإ  الديمقراطية الحديثة ليست ممكنة خارج األحزاب السياسيتالي وبال ، إلعنم وتعب ة الناخبي 
 التي تنف ها.

في  ةالديمقراطيالحيوية في األنظمة ال تزال األحزاب السننننياسننننية أف ننننل أداب لن ننننطنا بالمرام 
، تقوم عل  بناء الخيارات السننياسننية في االنتخابات الديمقراطية ، وتوظيف القيادب أف ننل حاالترا

 .اصل بي  المجتمر ومؤسسات الدولةالسياسية ، وتوفير قناب للتو 
تعتمد الديمقراطيات عل  قبول األحزاب السنننننياسننننننية الراغبة في "قبول نتا م الحكم المفتوحة" التي 

يمك  لألحزاب السنننياسنننية أ  تكو   ات أهمية خاصنننة  ،يتم فيرا  نننما  نصنننيبرا م  السنننلطة ال

                                                           
1 Khabele Matlosa: Political Parties in Southern Africa: The State of Parties and their Role 

in Democratization (South Africa: International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance، 2007) P.26، 32 . 
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لوفاء ا، والتي يمك  أ  يتوقر م  األطراف فيرا "لتحوالت الديمقراطية الم نَتَجة"بالنسنننننننننننبة لنننننننننننننننننننننننننن "ا
 .1بقاء األع اء والناخبي  في االمتثال لمبادئ الميثاقا  بالوعود التي قطعترا" و 

أي نننا أ  تكو  المنافسنننة بي  األطراف "محركا لتعميق الديمقراطية" م  خنل تحفيز مك  م  الم
ض لك  األحزاب السنياسنية يمك  أ  ت ر في بع، قتراا لتوسنير القواعد السنياسنيةتوسنير حق اال
 اصنننننننننننننننة فيوخ م  خنل تعزيز األنظمة الموثوقة ، ، عل  سنننننننننننننننبينل المثالةينطامقر ياألحينا  بنالند
ركة اتشنكل طبيعة النظام السننياسنني قدرب األطراف عل  المشنن إل  حد كبير االنتقاليةالديمقراطيات 

 بفعالية في الديمقراطية.
 

 2اأفريقي جنوب في التحول طبيعةاوال: 

 سننلطوية ةأنظم م  السنلطة انتقال صنورب اتخ  ةاألفريقي الحاالت م  العديد في السنياسني التحول
  م كل خبرب تشنننننننننننرد ما نحو علي منتخبة مدنية أنظمة إلي منتخبة غير ( عسنننننننننننكرية أو )مدنية

 للتمييز عياسنننن ،الكتابات في الديمقراطي للتحول بالسننننا د الصننننورب وه  وغيرها، ونيجريا السننننودا 
 السنننلطة تقالان في تمثلت سنننواء  الديمقراطية غير السنننياسننني التحول صنننور م  غيرها وبي  بينرا
 سنننننننننننالفة الليبرالية لمعاييرا وفق منتخبة غير دنيةم حكومات إلي منتخبة غير مدنية حكومات م 

 بطالمن ننن التحول حالة أو ،عسنننكرية أخري إلي عسنننكرية حكومات  م السنننلطة انتقال أو ،البيا 
 يرتغي وعملين  شنننننننننننننننكلينة تعنندينت بنإجراء السنننننننننننننننلطوي النظنام قيننام خنل م  يتم والن ي أعلي م 

 وغانا يمو  عرد في كينيا م  كل خبرب تشننير ما نحو علي السننلطة في اسننتمراره ت ننم  محكومة
 بيا. بر اسة والكميرو  رولينجز حكم تحت

 خاصة صفةب منرا والديمقراطي عامة بصفة السنياسي للتحول المختلفة النما ج تلك إلي وبالنظر
 ، النمننا ج تلننك ع  يميزهنا خنناص بملم  تفردت أفريقينا جنوب في التحول طبيعننة أ  القول يمك 
 ،الغربي اليالليبر  النمط علي يقياأفر  جنوب في البي ننناء للجماعة الديمقراطية الممارسنننة تراث هو

                                                           
 .Ibid، P.74 ـ 1

ستراتيجيات التسوية، محمد عاشور مردي، ـ 2  اهرب: جامعة الق ) رسالة دكتوراه غير منشورةالتعددية اإلثنية: إدارب الصراعات وا 
 .191: 130(، ص1331القاهرب، معرد البحوث والدراسات االفريقية، 
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 فالممارسننة ،1913 دسننتور بمقت نن  والرنود لوني الم لجماعتي المحكومة الديمقراطية والممارسننة
 بعينرا ف ة علي مقصننننننننننورب كانت ولكنرا أفريقيا جنوب مجتمر ع  كلية غا بة تك  لم الديمقراطية

 يف تجمر إفريقيا جنوب تجربة جعل ال ي األمر ( أسنننننناسننننننا السننننننود ) أخري اتف  حسنننننناب وعلي
 يمقراطيةد م  بدال األغلبية ديمقراطية إلي واالنتقال ،االسنننننننتعمار تصنننننننفية نمو ج منم  راجنبات
 القلة.

 
 :1الديمقراطي التحول أسباب ثانيا:

 نلرابظ ألقت ؛جوهرية تحوالت التسننننننننننننعينيات ومطلر الثمانينيات نراية من  الدولي النظام شننننننننننننرد
 التي راتالت ثي تلك ع  بعيدا   أفريقيا جنوب في الو نننننننننر يك  ولم الدولية األو ننننننننناا مجمل علي
 . أفريقيا جنوب في الديمقراطي التحول لعملية المسرا دور لعبت

 ألسنننننبابوا لدوليةا باباألسنننن : هما أسنننناسننننيي  نوعي  إلي الخارجية األسننننباب تلك تقسننننيم ويمك  
   اإلقليمية

 
 : الدولية األسباب (1)

 وباتعق بفرض الدولية المطالبة حدب تصنننننننننناعد العشننننننننننري  القر  م  الثمانينيات مرحلة شننننننننننردت
 فرض قرار إجازب في م1915 عام األم  مجلس ونج  أفريقيا، جنوب جمرورية  نننننننننننند شنننننننننننناملة

جباريةو  شنننناملة عقوبات توقير مسنننناع  أخفقت وا   ،أفريقيا جنوب  نننند طوعي بشننننكل قوباتع  ا 
 الرغم عليو  ، الفيتو حق األم  مجلس في الع ننننوية دا مة الغربية القوي اسننننتخدام بسننننبب عليرا
 المؤسننننننننننننننسننننننننننننننات مواقف علي انعكاسننننننننننننننات  ل  كا  الدولية المنظمة في االتجاه  لك فإ   لك م 

 ع  اتالمؤسنننننننننسننننننننن ه ه إحجام تزايد حيث أفريقيا جنوب في االسنننننننننتثمار وحركة الدولية التمويلية
 األموال لرؤوس عكسننننننننننننننني نزول حركنننة األخيرب وشنننننننننننننننرننندت أفريقينننا جنوب مشنننننننننننننننروعنننات تموينننل

 ياتالوال  لك في بما  ي،الدول االعتراف ك لك ثمانينياتال مرحلة شنننننننننننننردت كما تواالسنننننننننننننتثمارا
 نصننننننننننننننريالع النظام مر للتفاوض المؤهل هو األفريقي الوطني المؤتمر ب   – األمريكية المتحدب

                                                           
 .101، 38، ص المرجع السابق ذكرهـ 1 
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 أفريقيا بجنو  جمرورية علي الغربية ال ننننغوط جدية تزايدت كما ، للصننننراا تسننننوية إلي للتوصننننل
 ياسننننننةسنننننن ع  ريجا  إدارب تراجر مر وخاصننننننة ،عليرا المفرو ننننننة لعقوباتا بتطبيق يتصننننننل فيما

قندامرنا ،البنناء االرتبناط  ظرح ت نننننننننننننننمننت أفريقيننا جنوب  ننننننننننننننند عقنابينة قرارات عندب تبني علي وا 
 المواد بعضو  والصنننننناعية التجارية المواد اسنننننتيراد عل  أفريقيا جنوب في األمريكية االسننننتثمارات

 صنننننفةب والغربية خاصنننننة بصنننننفة األمريكية االسنننننتثمارات لسنننننحب وكا  ، أفريقيا جنوب م  الخام
 تقارهاالف العمالة عنصنننننننننننر علي اعتمادها وتزايد أفريقيا جنوب اقتصننننننننننناديات علي بال  أثر عامة

 ماراتاالسنننننننننننننننتث قدرت حيث ،تكنولوجيا المتقدمة المال رأس فنةكثي القطناعنات في لنسنننننننننننننننتثمنارات
 النندي  تزاينند  لننك إلي ي ننننننننننننننناف ،اراننند بليو  33 بنحو م1919 عننام أفريقيننا جنوب م  النننازحننة
 الدا نة المؤسنننننننسنننننننات م  كثير ورفض دوالر بليو  11 نحو إلي العام  ات في لليصنننننن الخارجي

 .البند في سياسي إصنل تحقيق بعد إال الديو  جدولة إعادب

 أفريقيا جنوب في الوطنية القوي صننننننال  في تصننننننب مجملرا في البيا  سننننننالفة العوامل كانت وا  ا
 مثل ما  لك،ك المتغيرات م  حملت قد الدولية البي ة فإ  ،الديمقراطي التحول بمسار يتصل مافي

 تحننناداال مكننناننننة تراجر في المتغيرات تلنننك أهم وتمثلنننت الوطنينننة التحرير لقوي  نننننننننننننننعف عوامنننل
 الداخلي اءلننكف ونزوع  الثمانينيات أواخر من  الدولية السنننننننننننننناحة علي تفكك ( )قبل السننننننننننننننوفيتي
 ، الوطني الكفال لحركات ودعم  مسنننننننناندت  وخفض التقليدية الصننننننننراا مناطق م  واالنسننننننننحاب

 األساسي ندهسن األفريقي الوطني المؤتمر افتقد حيث ؛ الدولية السناحة م  تماما   تواري  قبل و لك
   . والمعنوي المادي العو  يقدم كا  ال ي الدولي الصعيد علي

 النظام سنلب يف ممثن   صنريالعن  الحكم لنظام سنلبيا   أثرا   بدوره حمل قد السنوفيتي االتحاد اختفاء
 مواجرة يف دوره وهو غربال مر تعامل  في لرا يروج كا  التي األسننننناسنننننية ركا زه أحد العنصنننننري
 .الشيوعية

 
 : 1اإلقليمية األسباب (8)

                                                           
 .Susan Booysen:  Twenty years of South African democracy ( South Africa: freedom house)  ـ1

P.69. 
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 فعلي ،أفريقيا بجنو  جمرورية في للصنننراا ةاألفريقي الدول نظرب بطبيعة اإلقليمية األسننباب تتعلق
 النظرب إ ف أفريقيا جنوب لجمرورية العنصنننننرية الممارسنننننات ةاألفريقي الدول جمير إدانة م  الرغم
 قنوات ت بف المطالبة إلي البعض دفر ال ي األمر ؛ داخلي صننراا أن  تري كانت للصننراا الغالبة
 مالنظا بي  المواجرة حدب تصنننننننناعد مر خاصننننننننة ، أفريقيا جنوب في العنصننننننننري النظام مر حوار

 الغةب اقتصنننادية أعباء الدول تلك كبد نحو علي الوطني للن نننال عمةالدا جواره ودول العنصنننري
 ، م1910 )موزمبيق يالعنصنننننننننر  النظام مر سننننننننننم اتفاقات توقير إلي النظم ه ه ببعض ودفر ،

 الكفال علي الخناق ت ننننننييق اسننننننتردفت ،(1191 )سننننننوازينند أمنية اتفاقات أو ،(1919 أنجوال
 دعم  ع االمتناا إلي المواجرة بدول األعباء تلك أدت دوق ،األفريقي الوطني للمؤتمر المسننننننننننل 
عن  بل ،أرا ننننيرا عبر أفريقيا جنوب  نننند سننننل الم الكفال  علي  قدرت عدم الدول ه ه معظم وا 
 رضف سننوازينندو  ليسننوتو وعار ننت بل أفريقيا جنوب علي االقتصننادية العقوبات بتطبيق االلتزام
 .أفريقيا جنوب  د دولية عقوبات

 أفريقيا نوبج ف  العنصننرى النظام عل  سننلبية ت ثيرات م  الصننعيد ه ا عل  التطورات تخل ولم
 موزمبيق م  كل مر لموقعةا السننننننننننم اتفاقات وانتكاسنننننننننة ،ناميبيا باسنننننننننتقنل التسنننننننننليم في ثلتتم

 يعتبرها كا  لتيا ناميبيا في العنصننرية بانتراء النظام وتسننليم ناميبيا اسننتقنل أدي حيث ،وأنجوال
  لك كريست في االستمرار أسباب ع  التساؤل طرل إلي أفريقيا جنوب أرا ي م  يتجزأ ال جزءا  

 داخليننةالنن التحننديننات لمواجرننة واألم  النندفنناا نفقننات تزاينند علي عنوب أفريقيننا جنوب في الو نننننننننننننننر
 ليع ءاتراواعتدا أفريقيا جنوب لعمليات واإلقليمية الدولية االنتقادات حدب وتصننننننننننننننناعد واإلقليمينة،

 الجوار. دول

 لتحولا ناحية الدفر في والخنارجينة النداخلينة العوامنل أولوينة حول الفكري الجندل م  الرغم وعلي 
 تخرج ال والتي االتجاهي  كن أنصنننار م  المطروحة الحجم ووجاهة أفريقيا جنوب في السننياسنني

 القتنااا ورغم أفريقيا. في الديمقراطي التحول ع  الحديث عند البيا  سنننننننننننالفة الحجم جوهر ع 
 أ  هو الثابت فإ  ، أفريقيا جنوب في التحول عملية في الداخلية العوامل ب ولوية الشنننننننننننخصننننننننننني

 علي منرا أي دربق بعدم أفريقيا جنوب في الر يسية القوي اقتناا ع  أسفر قد العوامل تلك تفاعل
دراك األخرى القوي م  غيرهننا مطننالننب تجنناهننل  اعتبننار م  المتحققننة المكنناسنننننننننننننننب أ  منرننا كننل وا 
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 تلكب التمسنننننننننك تفوق الصنننننننننفرية، المباراب صنننننننننيغة ع  والتخلي األخرى والجماعات القوي مطالب
 الر يسية ويالق بي  القناعة تلك إلي التوصل ومثل الصراا. استمرار م  عن  تسنفر وما الصنيغة

 بتصننور صننلتي فيما االلتقاء نقاط ع  البحث إلي لننتقال الزما   جوهريا   شننرطا   أفريقيا جنوب في
 .وأهداف  ومحتواه التحول لطبيعة طرف كل

 

 1و ليات  التحول تجاه األخرى السياسية األحزاب رؤىثالثا: 

 ؤيتي ر  إل  التحول عملية إلجراء النزمة األسس بش   األخرى السنياسية األحزاب رؤى انقسنمت
 طنيلو ا التحرر قوى ومثلترا وطنية، جمعية وتشننننننننننننننكيل باالنتخابات ت خ  األولي أسنننننننننننننناسننننننننننننننيتي 

 لسنننياسنننيةا القوى كافة فيرا تمثل األحزاب متعددب مباحثات إجراء  نننرورب تري والثانية ،باألسننناس
 . انكاثا الحرية وحزب األبيض اليمي  موقف مثل  ما وهو االنتخابات ع  الحديث قبل

 كبيرب جةبدر  السنننياسنننية األحزاب بي  الرؤى تباينت فقد ومؤسنننسنننات  التحول بمسنننار يتعلق فيما أما
 فريقياأ جنوب دولة في لموقع  منرا كل تصننننننننننننننور ولطبيعة منرا لكل النسننننننننننننننبية األوزا  الختنف
 بي ننناءال اليمينية األحزاب مطالب بي  ما السنننياسنننية األحزاب مطالب تراوحت فقد ول ا ؟ الموحدب

قامة المباشنننننننننر باالنفصننننننننال تحديدا( )لنفريكانر   نرمب إحسننننننننناسنننننننننرم م  انطنقا ، للبيض دولة وا 
 ألخرا الطرف وفي ، السننلطة إلي السننود وصنول حال البند في األقلية و ننر في دا ما سنيظلو 

 بسنننننننننيطرب AZAPOازانيا شنننننننننعب منظمة في ممثلة األسنننننننننود الوعي جماعات طالبت ،  لك م 
 وزيرت دونما التحول أل  الرامة االقتصنننننادية والمناصنننننب الثروب علي واألهم السنننننلطة علي السنننننود
 . زا فا   بنغيا   خطابا   يعدو ال بللثرو  حقيقي

 الوطني تمرالمؤ  موقف ت ييد بي  األخرى السنياسنية األحزاب مواقف تراوحت الموقفي  ه ي  وبي 
 فيما تنازالت  ةومعار نن الدسننتورية الجمعية في ممثن   للتحول النزم بالشننكل يتصننل فيما األفريقي
 وبي  ، PAC ةاألفريقي الوحدب حركة زبح عن  عبر ال ي الموقف وهو ؛ األغلبية بحكم يتصننل

                                                           
 Tom Lodge:  The ANC and the development of party politics in modern South Africa  ـ 1

(African National Congress Youth League: (South Africa، June 1998). P.23:38.   
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 يغةالصننننننننننننن لو نننننننننننننر األحزاب متعدد بمؤتمر بالمطالبة يتصنننننننننننننل فيما الوطني الحزب موقف ت ييد
 عبر ام نحو علي ؛ أثنية أسنننننننننس علي اإلقليمية االسنننننننننتقنلية م  بمزيد المطالبة مر الدسنننننننننتورية

 موقف يينندتنن  بي  الننديمقراطي الحزب موقف تراول وقنند بوترليزي. بزعننامننة " أنكنناثننا " الحريننة حزب
 إجراء قبل ةدستوري اتفاقات إلي للتوصل األحزاب متعددب بالمباحثات يتصنل فيما الوطني الحزب

 ثابةبم حزاباأل م  المشننكلة الري ة تلك اعتبار وبي  النرا ي الدسننتور لو ننر الممردب االنتخابات
 سننننننلطةوب بالفيدرالية مقراطيالدي الحزب طالب عامة وبصننننننفة ،وطني( )مؤتمر ت سننننننيسننننننية جمعية
 في لمقاطعاتا تمثيل ومراعاب النسنننننننننبي التمثيل قواعد عبر ينتخب مجلسننننننننني  م  وبرلما  تنفي ية

 النعبي  ةكاف واحتواء السنننننننننننننننلطة القتسنننننننننننننننام توافقية وترتيبات انتقالية بحكومة وطالب ، البرلمنا 
 . المستويات كافة علي السياسة صنر عملية في الر يسيي  السياسيي 

 وتطور ، والتصنننننننورات الرؤى تلك تفاعل عبر ان  القول يمك  البيا  سنننننننالفة الرؤى إلي واسنننننننتنادا  
 لر يسنننننننننننننننيي ا الحزبي  بي  تقننارب منم  تبلورت الوطني والحزب األفريقي الوطني المؤتمر رؤيننة
 الدسنننتور   بشنن اتفاق إلي للتوصنننل الصننلبة النواب مثل ال ي التقارب وهو السننياسنننية السنناحة علي

قرار للبند االنتقنالي  حنندب هناوتصنننننننننننننننعينند اليمينيننة لألحزاب الحنديننة المواقف رغم الجنندينند، النظننام وا 
 مزيد ناحية منرا أكثر الر يسننننية القوي بي  التماسننننك م  لمزيد المواقف تلك دفعت حيث ؛ العنف

   1االستقطاب م 
 خاتمة

 
 لديمقراطيةا التجربة وانتقال ،أفريقيا نوبج جمرورية في الديمقراطي التحول عملية نجال رغم
جراء م1999 عام من  والتدعيم الترسنننننننننين مرحلة إلي التحول مرحلة م   يونيو 1 انتخابات وا 
 م   انتخاب إعادب ثم ماندين نلسننننننننننو  لحكومة خلفا إمبيكي ثابو حكومة وتولي العام  ات م 

 بمننار  البرلمننا  ف  الثلثي  أغلبيننة عل  الوطن  المؤتمر حزب هيمنننة مر م1330 عننام جنندينند
 جةح اسنننقاط أخرى ناحية وم  الدسنننتور، تغيير ف  الحزب حكومة يد إطنق ناحية م  يعن 

                                                           
 .(Idem) ـ1
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 الحزب دوع الت  التغييرات إحداث عدم تبرير ف  المؤتمر حزب إليرا اسنننننتند طالما أسننننناسنننننية
 الدستور. قيود تجاوز عل  قدرت  عدم بحجة برا،
 مواجرة علي الجديد النظام بقدرب يرتبط سننننننننننوف التجربة تلك مسننننننننننتقبل أ  إلي الواقر يريشنننننننننن

 دلبنا في االجتماعي االقتصننننننننننننننادي بالواقر مجملرا في تتعلق التحديات م  متنوعة مجموعة
مكانات  النظام قدرات وطبيعة  : يلي فيما التحديات ه ه أهم جازإي ويمك  ،وا 

 
 : اليروة وتوزيع االقتصادي صالحاإل : أوالا 

 ف ات بي  المعيشننننننننننة ومسننننننننننتويات الدخول في التفاوت واقر اسننننننننننتمرار إلي البيانات تشننننننننننير حيث
 السنننيما الجماعات م  بغيرهم مقارنة كبيرب بدرجة السنننود األفارقة معيشنننة مسنننتوي وتدني المجتمر
 أخطر  م واحدب األرض ملكية ق ننننننية وتمثل البي ننننناء الجماعة يد في الثروب تركز مر ،البيض
 معرا( تعاملال كيفية خنل م  ) بظنلرا تلقي التي أفريقيا جنوب في السنننياسننني الصنننراا محاور
 في منرم عتانتز  التي أرا ننننيرم باسننننتعادب السننننود يطالب حيث الديمقراطية التجربة مسننننتقبل علي

عادب العنصنرية الحقبة  ليراع صلواح حينما البيض أ  باعتبار مقابل؛ أو تعويض دو  توزيعرا وا 
 . مقابن يدفعوا لم

  ع التخلي نظير وشنننننننننننننننامل عادل بتعويض مطنالبة المنك جمناعنة تقف ، األخرى النناحينة وفي
 إعادب ةق ننننننني خطورب وتتجلي . اسنننننننتثمارات م  فيرا و نننننننعوه بما قيمترا ازدادت التي أرا نننننننيرم

 يا ننننننأر  م  النظام يد تحت ما نفا  ظل في خاصننننننة بصننننننفة واألرض عامة بصننننننفة الثروب توزير
 جماعاتال مطالب م  موقف باتخا  ملزما نفسنننننننة النظام سنننننننيجد حيث ،بتوزيعرا قام للدولة تابعة
 نتظاراال بعدم األفارقة اتجماع بعض بترديد الق نننننية ه ه ارتباط مر خاصنننننة ،الصننننندد ه ا في

 .طوين

 
 والجريمة: العنف معدالت ارتفاا : ثانيا

 عملينننةل الجنننانبينننة اآلثنننار دأحننن أفريقينننا جنوب في والجريمنننة العنف معننندالت ارتفننناا اعتبنننار يمك 
 نوبج مجتمر في القا مة االقتصنننننننننننننادية والتفاوتات االجتماعية األمراض منم  أحد أو ،التحول
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 خنل م  يةالديمقراط للتجربة تحديا ب اترا تمثل والجريمنة العنف معندالت ارتفناا أ  أال ،أفريقينا
مكانات  النظام قدرات علي انعكاسننننننننننننناترا  سنننننننننننننيةسنننننننننننننيا أخري أبعاد علي العنف ه ا ت ثير بفعل وا 
 .األبعاد ه ه بي  دا رية تساندية عنقة ظل في واجتماعية واقتصادية
 نيةاألث الجماعات بي  العنصنننننننننننننرية واقر اسنننننننننننننتمرار ع  أفريقيا جنوب في الدا ر العنف كشنننننننننننننف
 عام لسنننننلطةا مغادرت  قبيل ماندين نلسنننننو  الر يس عن  عبر ال ي النحو علي البند في والعرقية
 نكسب أ  بدال وان  بعد، ينت  ولم طوين   يزال ال فالطريق لنسنتراحة مجال ال أن  " بقول  1999
 خاباتانت أول صاحبت التي اإلنجازات فورب أ  اعترف لكني ، اف نل حياب علي الحصنول جولة
 في فةالمصنننننن ةجريملل المرتفعة والمعدالت العرقية االنقسنننننامات بسنننننبب ،  بلت قد م 1990 عام
 ." العنف جرا م عداد

 

 :الفساد ق ية -: ثالثا

 ، أفريقيا جنوب في اختنفرا علي الجماعات شننعور تزايد إلي الرأي واسننتطنعات البيانات تشننير
 عام يف أن  إلي الدراسننننات إحدى تشننننير حيث الجديد السننننياسنننني التحول ظل في الفسنننناد بانتشننننار
 ع  فسنننننننننننننننادا التقننل الجنندينندب الحكومننة أ  اعتقننادهم ع  المبحوثي  م  %15 أعرب م 1991
 فسننادا أكثر الجديدب الحكومة أ  اعتقادهم ع  المبحوثي  م  %01 وأعرب ، العنصننرية سنابقترا

 حرمبمصال الحكوميي  المس ولي  اهتمام ع  أعربوا ) المبحوثي  م  %53 أ   لك م  األكثر .
 اعتقادهم ع  م1991 عام أجريت أخرى دراسننننة في ي المبحوث م  %53 وأعرب ، الشننننخصننننية

 .فاسدو  الحكوميي  المس ولي  معظم أ 

 ءاألدا ظل في االسنننننننننننننننتخراجية النظام قدرات علي انعكسنننننننننننننننت قد وغيرها مجتمعة التحديات ه ه
 إليراداتا و نننننننننعف  العام، القطاا وبير الخصننننننننخصننننننننة عملية واسننننننننتمرار ،الكلي االقتصننننننننادي
 حيزات ت ع  للكشنننننننف النظام أ نننننننطر حيث التوزيعية ت قدرا وعلي ،الخدمات ورسنننننننوم ال نننننننريبية
 المطالب للك واالسنننتجابة الوفاء علي القدرب عدم ظل في واجتماعيا واقتصننناديا سنننياسنننيا المختلفة
 لمرحلةا خنل تزايده يتوقر ال ي األمر وهو ، المختلفة السنننننننياسنننننننية القوي م  ظامالن إلي الداخلة
 نلسنننننننننننو  ببقياد ارتبطت التي الرمزية القدرات تراجر ظل في ، ( امبيكي حكومة ) للنظام الحالية
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 وحدب"ال " والمصالحة والحقيقة " قزل قوس "أمة شعارات م  صناحبرا وما التحول وعملية ماندين
 التيو  التوزير إعننادب وعمليننات التنظيميننة القنندرات علي االعتمنناد م  مزينند نحو وينندفر " الوطنيننة
 . تراجعا أو ترسيخا أفريقيا جنوب في الديمقراطية جربةالت علي ب خر أو بشكل تؤثر سوف

 
 في: تتميل ،أفريقيا جنوب في الديمقراطية بةللتجر  التوقعات بعض هناك

 
  مالقا بالنظام اإلطاحة إلي يقود نحو علي ، النظام أداء علي السننننننننننخط حدب تزايد :األول المسار
قامة  لجماعيا واألم  ال ننما  لمتطلبات تفرما   وأكثر اقتصنناديا   تحررية أقل ميول  ات حكومة وا 
 سنننننبيلي  أحد يتخ  قد أمر وهو . السنننننوداء الجماعة م  العري نننننة القطاعات مطالب ع  المعبرب
 قطري ع  ديمقراطي غير والثننناني ، االنتخنننابنننات خنل م  النننديمقراطي اإلطنننار يف يتم أولرمنننا
 . المسلحة القوات م  مسل  فصيل

 المؤتمر زبح زال ما التي والت ييد المسننناندب حقيقة ظل في االحتمال بعيد التصنننور ه ا ويعتبر  
 نتخاباتا ا منت عكسنننننننننننننننت  ما نحو علي المجتمر في كبيرب بندرجنة  برنا يحظ  األفريقي الوطني
 بش   داخلية وخنفات اتانشقاق م  الحزب شرده ما رغم ، م1330 انتخابات وأكدترا م 1999

 ع نننوية طريق ع  الفاعلة االجتماعية التنظيمات اغلب بمسننناندب الحزب يتمتر حيث ،سنننياسنننات 
 (1) ولجنند انظر للجيش االثني التركيننب ظننل في اننن  كمننا . معنن  تحننالفرننا أو الحزب في قننادترننا

 م  العديد هناك وأ  خاصنننة ، العسنننكري االنقنب طريق ع  النظام تغيير ع  الحديث يصنننعب
 ماإلقدا حال نجاح  أو لتصنننننننننننننننورا ه ا تحقق دو  تحول سنننننننننننننننوف التي والخارجية الداخلية القيود
 .علي 

 
 تخاباتان )اسنننننننفرت البرلما  علي هيمنترم ظل في الوطني المؤتمر قادب اتجاه : الياني المســــار
 تعننديننلل النزمننة البرلمننا  مقنناعنند ثلثي م  أكثر بنن غلبيننة الوطن  المؤتمر حزب فوز ع  م1330
 ديمقراطيةال ع  والتراجر ،الحزبية التعددية إلغاء طريق ع  الحكم في سلطوي نمط إلي الدسنتور
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 ألم ا السننننننننننننننتعادب والحاجة ، لقيامرا النزمة المو نننننننننننننوعية الظروف توافر عدم بدعوى الليبرالية
 . واالستقرار

 
 أ  مك ي صنننننيغة وهي الليبرالي الديمقراطي للنظام القا مة الصنننننيغة اسنننننتمرارية : اليالث المســـار

 النظام ءلجو  إلي البيا  سننننننالفة التحديات تؤدي أ  يمك  حيث شننننننكلي؛ أولرما سننننننبيلي  أحد ت خ 
 م  يجعل حون علي ، ووزرا   الدولة ر يس في ممثلة التنفي ية المؤسنننسنننة في السنننلطة تركيز إلي
 يةنفي الت  السننننلطة ورغبات سننننياسننننات علي المشننننروعية إل ننننفاء وأداه تابر مجرد السننننلطات بقية

 السننننتخراجيةا قدرات  تعظيم في النظام ينج  أ  السننننبل ه ه وثاني ،الديمقراطي للشننننكل اسننننتكماال  
 يحقق حون علي ،والدولية اإلقليمية وعنقات  الداخلية، اإلصنننننننننحية سننننننننياسننننننننات  وعبر يعيةوالتوز 
 . قبلرابمست تحيط التي المخاطر م  ويقلل المجتمر في الديمقراطية التجربة ترسين شروط

 في لواردي ا البديلي  بي  وسنننننننطا أمرا   يكو  سنننننننوف أفريقيا جنوب في الديمقراطية التجربة مسنننننننار
 لديمقراطيةا التجربة قيام كا  حي  علي ان  والمفارقة ، البيا  سالفة المسارات م  ثالثال المسنار

 .والخارجية الداخلية العوامل فاعلت نتاج السود إلي السلطة وانتقال أفريقيا جنوب في
 ديالما الخارجي الندعم علي منن  كبير جناننب في يعتمند سنننننننننننننننوف التجربنة هن ه واسنننننننننننننننتمرار بقناء

 بخاصة يالداخل الصبر م  مزيد يتطلب أمر وهو ،المجتمر في التجربة تترسن أ  إلي والمعنوي
 الجماعات م  الصننننننننننننننناعدب تالف ا جناننب م  المطنالبنات تتصننننننننننننننناعند حينمنا القنادمنة المرحلنة في

عادب التنظيم حدود فادباستن النظام قدرات وتتراجر ،المست عفة  .التوزير وا 

 لمرحلنننةا تلنننك النظنننام إجتيننناز قبنننل بننن  النطق مك ي ال التجربنننة علي النرنننا ي الحكم فنننإ  وعليننن 
 عام جرت  الت الت سنننننيس انتخابات نسنننننمي  ما علي تالية عاما بعشنننننري  نقدرها والتي الت سننننيسنننننية

 خيار كل وفرص قيود االعتبار في  خ ا مفتوحنة الخينارات كنافنة تبقي الحي   لنك فحت  م1999
 والفشل. النجال م 
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