
 

 ةالنظم السياسية في اسيا وافريقيا/ المرحلة الثالث

 د عبد العزيز عليوي

 

 النظام االنتخابي في  جنوب افريقيا

 اوال: انواع النظم االنتخابية

النظام االنتخابً ٌعرف بانه االلٌة التً ٌتم من خاللها تحوٌل اصوات 

نوع للنظم  022الناخبٌن الى مماعد فً السلطة التشرٌعٌة، وٌوجد اكثر من 

 االنتخابٌة فً العالم تندرج ضمن التمسٌم الثالثً االتً:

 نظام االغلبية-1

 أي ان المماعد تذهب الى من ٌحصل على اعلى االصوات

 وٌمسم الى:

اغلبٌة بسٌطة، أي ان المرشح ٌعتبر فابز دون ان تكون هنان ضرورة -أ

 لحصوله على اكثر من نصف االصوات.

ط حصول المرشح على اكثر من نصف اغلبٌة مطلمة، وتشتر-ب

 االصوات لٌكون فابزا، ولد ٌضطر هنا الى اجراء جولة ثانٌة لالنتخابات.

 نظام التمثيل النسبي-2

ٌعنً اعتماد الٌة لتوزٌع المماعد تراعً ما حصلت علٌه الموابم االنتخابٌة 

بالمابة من  52من مماعد، أي ان لابمة انتخابٌة معٌنة حصلت على 

 بالمابة من المماعد. 52، فانها ٌنبغً ان تحصل على االصوات

 التمثٌل النسبً الكامل، ٌعنً ان تكون كل الدولة دابرة انتخابٌة واحدة.-أ

التمثٌل النسبً التمرٌبً، وٌعنً ان كل محافظة او مماطعة هً دابرة -ب

 انتخابٌة

 النظام المختلط-3



من المماعد، بعضها ٌعنً ان ٌتم تمسٌم السلطة التشرٌعٌة الى نوعٌن 

 تنتخب بنظام االغلبٌة، والبعض االخر بنظام التمثٌل النسبً.

 

 

 ثانيا: النظام االنتخابي في جنوب افريقيا

تجري االنتخابات فً جنوب افرٌمٌا كل خمس سنوات وفما لنظام التمثٌل 

 النسبً

 1994انتخابات -1

فً جنوب  بعد عمود من التمٌٌز العنصري من لبل البٌض ضد االفارلة

افرٌمٌا جرت اول انتخابات دٌممراطٌة وكان نٌلسون ماندٌال ٌحث االفارلة 

 على التصوٌت وابرز ما نتج عن تلن االنتخابات

تمدم تارٌخً لالفارلة الذٌن دعموا حزب )المؤتمر الوطنً االفرٌمً( -أ

بالمابة، ومثل ذلن شا غٌر مسبوق،  40برباسة ماندٌال الذي حصل على 

بالمابة ثم بمٌة  02زب )الحزب الوطنً( حزب البٌض بـ تاله ح-ب

 االحزاب

لم ٌتمكن أي حزب من الحصول على اغلبٌة الثلثٌن للهٌمنة على السلطة -ج

 فمرروا االتفاق على االتً:

 *ان ٌموم ربٌس الحزب الفابز بترشٌح ربٌس الدولة

وبعد ذلن *ان ٌكون نابب الربٌس من الحزب الثانً الفابز فً االنتخابات، 

تم التعدٌل لٌكون للربٌس ناببٌن احدهما من الحزب الفابز االول، واالخر 

 من الحزب الفابز الثانً

بالمابة من االصوات فاكثر حصة فً 3*منح كل حزب ٌحصل على 

 مجلس الوزراء

 1999انتخابات -2



بالمابة وهنا زٌادة واضحة  44*حصل )المؤتمر الوطنً االفرٌمً( على 

( فً حٌن انخفضت اصوات )الحزب الوطنً( الى 40)عن السابك 

 بالمابة7

*تمكن حزب المؤتمر الوطنً االفرٌمً من حشد تاٌٌد غٌر مسبوق فً 

 أي موعد االنتخابات الجدٌدة 0222و 9777الفترة 

 2004انتخابات -3

*شهدت تشكٌل تحالف من عدة احزاب اسمه )التحالف الدٌممراطً( 

 النتزاع السلطة

بالمابة من 47المؤتمر الوطنً النتابج بحصوله على *تصدر حزب 

 بالمابة للتحالف الدٌممراطً 90االصوات ممابل 

*فً هذه الدورة اجري تعدٌل على النظام االنتخابً بالسماح العضاء 

السلطة التشرٌعٌة باالنتمال من حزب الى اخر وهو امر استفاد منه حزب 

 المؤتمر الوطنً االفرٌمً

 2009انتخابات -4

بالمابة من  44*حصل حزب المؤتمر الوطنً االفرٌمً على نحو 

 االصوات

 بالمابة 94*حصل التحالف الدٌممراطً على 

 بالمابة من االصوات 5*حصل حزب مؤتمر الشعب على 

*اصبح جاكوب زوما رابع ربٌس اسود لجنوب افرٌمٌا منذ تخلصها من 

 .9772حكم البٌض عام 

 2014انتخابات -5

مر الوطنً بمً مهٌمنا لكن شعبٌته تراجعت للٌال بسبب *حزب المؤت

 من االصوات 40اتاهامات الفساد وحصل على 

*حمك التحالف الوطنً المعارض تمدما عن االنتخابات السابمة بحصوله 

 0227المابة فً انتخابات  94بعد ان كانت  00على 



 2019انتخابات -6

وطنً( بشكل واضح *تراجعت شعبٌةحزب نٌسلون ما ندٌال )الحزب ال

 42بالمابة وهً لم تمل عن  35عام لتصل نسبته الى  03الول مرة منذ 

 .9772منذ اول انتخابات جرت عام 

 بالمابة 02*التحالف الوطنً المعارض حصل على 

 *سبب التراجع هو تراكم الفساد وسوء استخدام السلطة

 *نزٌف االصوات الذي اصاب حزب السلطة )حزب المؤتمر الوطنً

االفرٌمً( رافمه تذمر شعبً كبٌر ضد سٌاساته، وهنا ظهرت انتمادات 

 لنظام التمثٌل النسبً الذي عزز وجود هذه االحزاب فً السلطة.

 

 ةالنظم السياسية في اسيا وافريقيا/ المرحلة الثالث

 د عبد العزيز عليوي

 

 

 التطورات السياسية في نيجيريا

 اوال: العوامل الجغرافية والسكانية

 الجغرافٌة-9

 تطل نٌجٌرٌا على المحٌط االطلسً من ناحٌة الجنوب-

تحدها بنٌن من الغرب والنٌجر من الشمال وتشاد من الشمال الشرلً -

 والكامٌرون من الشرق

 السكان-0

تعد نٌجٌرٌا من اكثر الدول االفرٌمٌة من حٌث عدد السكان اذ ٌبلغ سكانها 

 0295بحسب اخر احصاء صدر عام  971اكثر من 

 التنوع العرلً-1



 جماعة عرلٌة 032تضم نٌجٌرٌا اكثر من -

 اكثر هذه الجماعات تأثٌرا هً:-

 )الهوسا( و )الفوالنً( شمال نٌجٌرٌا 

 ولبابل )الٌوربا( فً الجنوب الغربً  

 وجماعة )اإلٌبو( فً الجنوب الشرلً

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: تسلسل االحداث السياسية في نيجيريا

 9742برٌطانٌا عام االستمالل عن -9

 من الفدرالً النظام بإعتمادها9742استملت نٌجٌرٌا عن برٌطانٌا عام 

 لم لسكان االلالٌم الجغرافً التمسٌم أن، وهنا ال بد من المول ألالٌم ثالث

 العاللات لوةالوطنً بل اعتمد على المعٌار المبلً بسبب  المعٌار ٌعتمد

  للدولة الوالء عن المبلٌة الوالءات وأولوٌة المبلٌة

 9744االنمالب االول كانون الثانً -0

% 32نتٌجة للتوترات العرلٌة التً انتملت من المجتمع الى الجٌش أي منح 

% بالمابة للشرلٌٌن،  03% للغربٌٌن و03من مناصب الجٌش للشمالٌٌن و

والتالعب بنتابج االنتخابات ، وتمٌٌز بعض الجماعات العرلٌة حدث 

فً نٌجٌرٌا النتزاع السٌطرة من  9744كانون الثانً  93انمالب فً 

الٌٌن، بعد أن لام ضباط شباب بدخول مبنى االذاعة واعدام ربٌس الشم



الحكومة ووزٌر المالٌة وعدد من الوزراء وتشكٌل مجلس ثوري لام 

 بانتزاع السلطة من الشمالٌٌن.

 9744االنمالب الثانً تموز -1

لم ٌدم انمالب كانون الثانً طوٌال اذ لام ضباط اخرون بانمالب انتمامً 

السلطة للشمالٌٌن واصبح اللواء )اٌرونسً( لابد الجٌش من اجل اعادة 

ربٌس لنٌجٌرٌا وبدأ ٌحكم بمانون الطوارئ وحدثت عملٌات انتمامٌة وفشل 

 العسكر فً ادارة الدولة

 9752 – 9745الحرب االهلٌة  -2

سنوات من الحرب االهلٌة الطاحنة بسبب انمالبٌن عززا  1شهدت نٌجٌرٌا 

 االنمسامات العرلٌة.

ط فً هذه الحرب عشرات االالف من المتلى الذٌن فمدوا حٌاتهم بسبب سم

 انتماءتهم، كما مات اضعاف هذا العدد بسبب المجاعة.

تمكنت الموات الفدرالٌة من السٌطرة على الموات المحلٌة  9752وعام 

 والجماعات العرالٌة وانهاء الحرب االهلٌة.

 9777دستور -3

 تور الحالً والذي:الر فً نٌجٌرٌا الدس 9777عام 

 انتملت نٌجٌرٌا رسمٌا من الحكم العسكري الى الحكم المدنً-

 تم تحدٌد شكل الدولة الحدٌثة فً نٌجٌرٌا-

 اعتبر رسمٌا ان نٌجٌرٌا هً دولة اتحادٌة فدرالٌة- 

 للل الدستور الى حد كبٌر من سطوة المبابل على الدولة -

 االلالٌم منح الحكومة لدرة على فرض هٌبة الدولة فً-

 

على الرغم من انتمال نٌجٌرٌا للدٌممراطٌة ظلت تعانً من مشاكل على 

 عدة مستوٌات:



على المستوى السٌاسً، ان اغلب رؤسابها ولادتها هم من العسكر على -

 الرغم من انهم ٌأتون بانتخابات.

على المستوى االلتصادي، توجد فجوة كبٌرة بٌن االغنٌاء جدا والفمراء -

 ٌصل فمر بعضهم الى حد المجاعة. جدا الذٌن

على المستوى االجتماعً، لم ٌحدث انتمال حمٌمً الى المدنٌة فً نٌجٌرٌا -

 كما ان الوالء للدولة ٌصطدم احٌانا بالوالء للمبٌلة.

 

 

 
 النظم السياسية في اسيا وافريقيا/ المرحلة الثالث

 د عبد العزيز عليوي 

 

 افريقيا الجذور التاريخية للنظم الدياسية في

كسا ىػ الحاؿ في كل بقاع االرض فأف الشطع الدياسية في افخيقيا تختمف 
عغ الشطع الدياسية في مشاشق اخخى مغ العالع، كسا أنيا تختمف فيسا 

مختبصة بالدياسة  بيشيا، ويعػد ذلظ إلى وجػد جحور تاريخية واشخ مفاهيسية
والحكع في القارة االفخيقية والتي ارتبصت بذكل مباشخ بالثقافات التي 

 عكدت التشػع السجتسعي والمغػي في افخيقيا واىع ىحه الثقافات:

 ػ الثقافة الخعػية فى شخؽ إفخيقيا 1

 ػ ثقافة قبائل أوغشجا وجشػب الدػداف 2

 بجا والشػبيػف الػ ثقافة  3



 الكػنغػػ ثقافة ولغات  4

 ػ ثقافة ولغات سػاحل غيشيا 5

كسا أف السجتسعات االفخيقية ليدت مشقصعة عغ تاريخيا في ضل وجػد 
حزارات متشػعة ما زالت اثارىا راسخة في اذىاف الذعػب االفخيقية وىحا 
ما يفدخ اختالؼ شبيعة الشطع الدياسية في افخيقيا التي تأثخت بقزايا 

 تمفة مشيا:تاريخية وسياسية واجتساعية مخ

 االحتالؿ-1

ادى خزػع كثيخ مغ الجوؿ االفخيقية لالحتالؿ مغ قبل دوؿ اوربية الى 
التأثخ بانطسة الحكع في الجوؿ السحتمة وبقيت اثار ذلظ حتى بعج عذخات 

 الدشيغ مغ انتياء االحتالؿ.

 انتياء الحخب الباردة-2

بق دخمت دوؿ بعج انتياء الحخب الباردة وانييار االتحاد الدػفيتي الدا
افخيقية فيسا سسي بالسػجة الثالثة لميبخالية وتػجيت بعس الجوؿ نحػ 

 الجيسقخاشية.

 العشرخية-3

لع تعج الجوؿ االفخيقية تعاني مغ قزية العشرخية كسا كاف في الدابق بعج 
اف اصبح التفخيق بيغ البيس والدػد في جشػب افخيقيا مثال مغ الساضي 

 ة الذعػب االفخقية قجرا اكبخ مغ الحخية.ومشحت التجارب الجيسقخاشي

 االقميات-4



يعج وجػد االقميات احج اىع الدسات التي تكاد تذتخؾ فييا الجوؿ االفخيقية 
لحا فأف بعس الشطع الدياسية حاولت تػضيف الدسات السذتخكة بيغ ىحه 

 االقميات، بيشسا عانت نطع اخخى مغ قرػر في ىحا السجاؿ.

 السػارد االقترادية-5

عانت اغمب الجوؿ االفخيقية وما تداؿ مغ ازمات اقترادية نتيجة الفتقارىا 
 لمسػارد الصبيعية، فزال عغ خزػعيا لالحتالؿ لحقب زمشية شػيمة.

اف ضعف السذاركة الدياسية في كثيخ مغ البمجاف االفخيقية، والفػارؽ -6
ت االقترادية، باالضافة الى االنتساءات الزيقة، امػر كخست التفاو 

 الصبقي بيغ الدكاف، وىػ ما اثخ بذكل مباشخ عمى شبيعة الشطع الدياسية.

 

 
 

 النظم السياسية في اسيا وافريقيا

 د عبد العزيز عليوي

 

 النظام السٌاسً فً نٌجٌرٌا

 اوال: السلطات الثالث

 السلطة التنفٌذٌة-9

 تتكون السلطة التنفٌذٌة وهً االلوى فً نٌجٌرٌا من:

 ربٌس الدولة-أ



ٌعد المسؤول التنفٌذي االول فً االتحاد الفدرالً فً نٌجٌرٌا النه ٌجمع 

بٌن رباسة الدولة االتحادٌة، ورباسة مجلس الوزراء، ٌتم انتخابه بشكل 

 مباشر وله الحك بالتجدٌد لوالٌة واحدة.

 مجلس الوزراء-ب

وٌسمى فً نٌجٌرٌا المجلس التنفٌذي االتحادي، وٌكون برباسة ربٌس  

 أي ان ربٌس الدولة ٌستحوذ على كل السلطة التنفٌذٌة. الدولة،

 السلطة التشرٌعٌة-0

 مجلس النواب-أ

ٌتم  142وهو الركن االهم فً السلطة التشرٌعٌة الن اعضاءه وعددهم 

 سنوات. 2انتخابهم بشكل مباشر من لبل الشعب لمدة 

 مجلس الشٌوخ-ب

ضا بااللتراع المباشر ٌضم ممثلٌن عن الوالٌات النٌجٌرٌة وٌتم انتخابهم اٌ

 سنوات. 2لمدة 

 السلطة المضابٌة-1

المحاكم العلٌا، وتمثل السلطة المضابٌة االعلى فً نٌجٌرٌا وتتكون من -أ

 عضو. 93ربٌس و

ٌتم تعٌٌن المضاة من لبل ربٌس الدولة بعد ترشٌحهم من لبل مجلس 

لاضً مستمل وحكومً(، ثم  01المضاء الوطنً )وهو مجلس ٌضم 

 جلس الشٌوخ على ذلن.ٌصادق م

 المحاكم الدنٌا-ب

وهً: محكمة االستبناف، والمحكمة االتحادٌة العلٌا، والمحكمة العلٌا فً 

اللٌم العاصمة االتحادٌة، ومحكمة الشرٌعة لالستبناف، ومحكمة االستبناف 

 العرفٌة.

 

 ثانيا: تداول السلطة في نيجيريا



 تطبٌمات تداول السلطة-9

لحكم من العسكر الذٌن كانوا ٌسٌطرون على نٌجٌرٌا استالم المدنٌٌن ا-أ

 من خالل تنافس انتخابً لم ٌخلو من تاثٌر العسكر. 9757عام 

التً اصبح فٌها )شٌخو  9761التداول السلمً للسلطة بعد انتخابات -ب

 شٌغاري( ربٌسا للدولة.

 9771كان من المفترض ان ٌجري تداول سلمً للسلطة بعد انتخابات -ت

سكر تدخل والغى نتابج االنتخابات وتم تشكٌل حكومة مؤلتة تسببت لكن الع

ضابط فً  949تم على اثرها اعتمال  9773بحدوث محاولة انمالب عام 

 الجٌش النٌجٌري.

التً جرى فٌها استعادة الحكم المدنً اذا تولى  9777انتخابات -ث

تعزٌز )اوباسانجو( الحكم على اثرها واتخذت الدولة فً عهده اجراءات ل

 الحكم المدنً مثل:

 بالمابة 22تخفٌض االنفاق العسكري بنسبة  -

 وتملٌل سطوة بعض الجنراالت -

 من كبار الضباط الى التماعد 932احالة اجبارٌة لـ -

 اال ان هٌمنة العسكر استمرت 

 

 

 

 ثالثا: معوقات تداول السلمي للسلطة

 الفساد السٌاسً وااللتصادي-9

بالمابة من االٌرادات،  72تعد نٌجٌرٌا دولة نفطٌة ربٌسٌة ألن النفط ٌشكل 

اال ان فساد لادتها جعلها من الدول المتمدمة فً مرتبة الفساد على مختلف 

مستوٌاته المحسوبٌة والمنسٌوبٌة والسرلات والهدر، وهو ما جعل الحكام 

 ٌتمسكون بمناصبهم، كما بمٌت عٌون العسكر على السلطة



 الصراع الدٌنً-0

بالمابة  32تمول االحصابٌات ان نسبة المسلمٌن فً نٌجٌرٌا ال تمل عن 

فضال عن وجود دٌانات اخرى، ونتج عن تعدد الدٌانات والثمافات واللغات 

صراع على السلطة تسبب بعدم استمرار سٌاسً، وعدم انسٌابٌة فً 

 التداول السلمً للسلطة.

ون الحكم وفما للشرٌعة االسالمٌة االمر طالب المسلمون بان ٌك 9757عام 

 0222الذي اللى رفضا من لبل دٌانات اخرى واستمر الصراع حتى عام 

حٌن تحولت مطالبة المسلمٌن بتطبٌك الشرٌعة الى مواجهات مع 

 المسٌحٌٌن 

على الرغم من محاولة ارضاء الجانبٌن اال انهما حاوال انتزاع السلطة 

 ب التً منحت لهما.بالموة ولم ٌمتنعا بالمناص

 

 

 

 

 

 النظم السياسية في اسيا وافريقيا

 د عبد العزيز عليوي

 

 التطورات الدياسية -جنوب افريقيا  

تستج الحزارة في جشػب افخيقيا الى القخوف االولى، وشيجت ىحه الجولة تصػرات 
الى  1652تاريخية كثيخة ابخزىا خزػعيا لالستعسار بذكل كمي او جدئي مغ عاـ 

، بعج ذلظ عانت جشػب افخيقيا مغ التسييد العشرخي الحي ادخمو "الحدب 1910
قية ىي الدكاف الى مجسػعات عخ  حيغ قدع 1948الػششي" بذكل رسسي عاـ 



)البيس، والدػد، والسمػنػف، واليشػد(، كسا تع تصبيق الفرل العشرخي في السشاشق 
لقدخي. وحـخ الدػد مغ الدكشية، وتع ذلظ أحياناً  بػاسصة عسميات التخحيل ا

جشديتيع، وفخضت الحكػمة الفرل في التعميع والخعاية الصبية وغيخ ذلظ مغ 
الخجمات العامة، ووفخت لمدكاف الدػد خجمات أدنى مغ تمظ السقجمة لمدكاف 
البيس. وعانى  السمػنػف واليشػد كحلظ مغ التسييد، وحخمػا مغ الحق في الترػيت 

 وتع تيسيذيع.

 العنصري قانون الفصل 

صجر اوؿ قانػف لمفرل العشرخي في جشػب افخيقيا ىػ قانػف تدجيل الدكاف رقع  
، والحي كخس الربغة الخسسية عمى الترشيف العشرخي مغ خالؿ 1950لعاـ   30

 االتي:

عامًا، تحجد  18استحجاث بصاقة ىػية لجسيع األشخاص الحيغ تتجاوز أعسارىع -1
 ػف إلييا.فييا السجسػعة العخقية التي يشتس

انذاء مجالذ رسسية بيجؼ تدػية قزية الذعػب ذات األصل العخقي غيخ   -2
 الػاضح. 

تع مشع االختالط بيغ االعخاؽ في السشاشق الدكشية، وفخض العير لكل شخز -3
 ضسغ اصمو العخقي.

 تع تخحيل االالؼ مغ الدػد مغ مشاشق سكشيع بذكل قدخي.-4

 السختمفة.مشع الدواج بيغ االعخاؽ -5

 لقسع الذيػعية. 1955لعاـ  44سغ قانػف رقع  -6

حطخ عسل بعس االحداب مثل السؤتسخ الػششي االفخيقي، والكػنغخس الػحجوي -7
 االفخيقي.



 الحكم الذاتي للبانتو

بيجؼ تكخيذ "الحكع الحاتي لمبانتػ" مغ اجل ايجاد  46صجر قانػف رقع  1959عاـ 
" واقتخاح تذكيل ما سسي بػ "وحجات الحكع الحاتي لمبانتػمػاشغ مدتقمة شكميا لمدػد، 

وتخػيميا صالحيات إدارية، مع الػعج بأف تحرل عمى االستقالؿ الحاتي والحكع 
. 1959  ث قانػف مؤسدة البانتػ لالستثسار لعاـااستحجثع الحاتي في وقت الحق. 

بسخحمة ججيجة في إيحانًا  1970وكاف القانػف الستعمق بجشدية أوشاف الدػد لعاـ  
االستخاتيجية الخاصة بالبانتػ. فقج غيخ ىحا القانػف حالة الدػد الحيغ يعيذػف في 
جشػب أفخيقيا بحيث لع  يعػدوا مػاششيغ لجشػب أفخيقيا وإنسا مػاششيغ ألحج األقاليع 
العذخة الستستعة بالحكع الحاتي. وكاف اليجؼ مغ ذلظ ىػ ضساف أف يذكل البيس 

مشاشق الحكع الحاتي العذخة في جشػب أفخيقيا عغ شخيق جعل كافة  أغمبية الدكاف
. وَفخضت قػانيغ السخور عمى الدػد حسل تراريح )شبيية  تصالب باالستقالؿ

. وتدبب ذلظ برجامات مدمحة الخاصة بالبيس  بجػازات الدفخ( لجخػؿ السشاشق
العشرخي في ذىب ضحيتيا السئات ونتج عشو صخاع مدمح ثع ادانات دولية لمفرل 

 جشػب افخيقيا.

وتراعج الكفاح ضج الفرل العشرخي في أواخخ الثسانيشات مغ القخف الساضي. 
استخجامًا خالقًا لمسجاالت  1983وشكل إنذاء الجبية الجيسقخاشية الستحجة في عاـ  

، ُرفع الحطخ 1990الدياسية والقانػنية لتكسمة الكفاح السدمح. وفي  شباط/ فبخايخ 
 1990ب الدياسية. وشكل خخوج نيمدػف مانجيال مغ الدجغ في عاـ  عغ األحدا

بجاية السفاوضات الخسسية مع قيادة حخكة التحخيخ. وُأجخيت السفاوضات الستعمقة 
بإلغاء الفرل العشرخي تحت إشخاؼ مؤتسخ العسل عمى إقامة جشػب أفخيقيا 

 ديسقخاشية.

 الدستور االنتقالي



الجيسقخاشية في جشػب  نحػالنتقالي كخصػة أولى اتع اعتساد الجستػر  1994عاـ 
أفخيقيا، وىػ الجستػر الحي أدخل عجة تغييخات أساسية عمى الييكل القانػني 
والدياسي لمبمج. فعمى سبيل السثاؿ، ولمسخة األولى في تاريخ جشػب أفخيقيا، ُمشح حق 

الشطخ  االنتخاب وما  يترل بو مغ حقػؽ سياسية ومجنية لجسيع السػاششيغ بغس
عغ أصميع العخقي. و عالوة عمى ذلظ، استعيس عغ مبجأ الديادة البخلسانية بسبجأ 

 الديادة الجستػرية.

. وفي  1994وأجخيت أوؿ انتخابات ديسقخاشية في جشػب أفخيقيا في نيداف/أبخيل 
وقت الحق مغ ذلظ العاـ، جخى تشريب نيمدػف مانجيال كأوؿ رئيذ مشتخب 

، اعتسج دستػر جشػب أفخيقيا الشيائي بعج عاميغ 1996 ديسقخاشيًا. وفي عاـ 
إضافييغ مغ الشقاش والتفاوض. وأجخت الحكػمة الجيسقخاشية الججيجة ت غييخات 
وسشت قػانيغ خاصة بحقػؽ اإلنداف بيجؼ إعساؿ القيع السكّخسة في الجستػر. 

لشاس مغ ووضعت الحكػمة األشخ القانػنية التي تتيح تكافؤ الفخص والحخيات بيغ ا
 مختمف األعخاؽ والثقافات.

 اسباب التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا

مغ خالؿ ما تقجـ يتزح اف التحػؿ الجيسقخاشي في جشػب افخيقيا لع يأت مغ فخاغ 
 بل يعػد الى اسباب عجة داخمية وخارجية

 اوال: االسباب الجاخمية

 فذل انطسة الحكع الستعاقبة-1

لع تشجح انطسة الحكع التي تعاقبت عمى الدمصة في جشػب افخيقيا بقزية احتػاء 
 صيغ عجةاتخح ذلظ  وقجاالعخاؽ السختمفة، وجعمت الحكع حكخا عمى البيس، 

 األمػر مقاليج عمي وهيسشتيع البالد  إلي األوربييغ السدتػششيغ وصػؿ مشح وأشكاؿ
 التي واألشكاؿ الريغ وىي ، عذخ عالداب القخف  مشح اإلقميع مغ عجيجة مشاشق في



، وما اعقب ذلظ 1910 عاـ أفخيقيا جشػب اتحاد قياـ مشح قػانيغ عجة عبخ تخسخت
مغ سياسات حالت دوف أي انجماج بيغ البيس واالعخاؽ االخخى، ونتج عغ ذلظ 

 غياب االستقخار الدياسي وتراعج حجة السػاجية لمشطاـ العشرخي.

 : لمدػد واالقترادي خافيالجيسػغ الثقل نسػ – 2

في الػاقع  تشاميا العذخيغ القخف  مغ األخيخيغ العقجيغ خالؿ أفخيقيا جشػب شيجت
 عمى الخغع مغ الحزخية السشاشقالجيسػغخافي لمدػد رافقو ىجخة مغ اقاليع الدػد الى 

 .السحمي الحكع مغ بسديج حكػمة جشػب افخيقيا قجمتيا التي الػعػد

 الفعاؿالسجتسع السجني  – 3

 أو مباشخة برػرة تخزع الشيجت جشػب افخيقيا وجػد مشطسات واتحادات اىمية 
 ، العسالية الشقابات جانب إلي ىشاؾ فكانت ، العشرخي  الفرل نطاـ لدمصات رسسية

 اختالؼ عمي الػششية لمحخكات تابعة أو ، مدتقمة وديشية وشالبية ندائية تشطيسات
 والحفاظ ، الدياسي لمتجشيج مالئسة وارضية قاعجة وفخ الحي ،األمخ وأعخاقيا محاىبيا

 .العشرخي  الشطاـ مػاجية في الزغط قػة عمي

 ثانيا: االسباب الخارجية

 االسباب الجولية-1

 بفخض الجولية السصالبة حجة تراعج العذخيغ القخف  مغ الثسانيشيات مخحمة شيجت
 في ـ1985 عاـ األمغ مجمذ ونجح أفخيقيا، جشػب جسيػرية ضج شاممة عقػبات

 مداعى أخفقت بعج اف ، أفخيقيا جشػب ضج شػعي بذكل عقػبات فخض قخار إجازة
 في العزػية دائسة الغخبية القػي  استخجاـ بدبب عمييا وإجبارية شاممة عقػبات تػقيع

 الجولية السشطسة في االتجاه ذلظ فإف ذلظ مغ الخغع وعمى ، الفيتػ حق األمغ مجمذ
 في االستثسار وحخكة الجولية التسػيمية السؤسدات مػاقف عمي انعكاساتو لو كاف

 أفخيقيا جشػب مذخوعات تسػيل عغ السؤسدات ىحه إحجاـ تدايج حيث أفخيقيا جشػب



 مخحمة شيجت كسا ،واالستثسارات األمػاؿ لخؤوس عكدي ندوح حخكة األخيخة وشيجت
 بأف – األمخيكية الستحجة الػاليات ذلظ في بسا.  الجولي االعتخاؼ كحلظ الثسانيشيات

 إلي لمتػصل العشرخي  الشطاـ مع لمتفاوض السؤىل ىػ -األفخيقي الػششي السؤتسخ
 فيسا أفخيقيا جشػب جسيػرية عمي الغخبية الزغػط ججية تدايجت كسا ، لمرخاع تدػية
 .عمييا السفخوضة العقػبات بتصبيق يترل

 االسباب االقميسية-2

 جشػب جسيػرية في لمرخاع األفخيقية الجوؿ نطخة بصبيعة اإلقميسية األسباب تتعمق
 لجسيػرية العشرخية السسارسات األفخيقية الجوؿ جسيع إدانة مغ الخغع فعمى ، أفخيقيا
 الحي األمخ ؛ داخمي صخاع أنو تخى  كانت لمرخاع الغالبة الشطخة فإف أفخيقيا جشػب

 ، أفخيقيا جشػب في العشرخي  الشطاـ مع حػار قشػات بفتح السصالبة إلى البعس دفع
 لمشزاؿ الجاعسة جػاره ودوؿ العشرخي  الشطاـ بيغ السػاجية حجة تراعج مع خاصة
 إلي الشطع ىحه ببعس ودفع ، بالغة اقترادية أعباء الجوؿ تمظ كبج نحػ عمي الػششي
، ( 1989 أنجػال ،1984 مػزمبيق) العشرخي  الشطاـ مع سالـ اتفاقات تػقيع

)السعارض  األفخيقي الػششي لمسؤتسخ السدمح الكفاح عمي الخشاؽ تزييق استيجفت
 دعع عغ االمتشاع إلى السػاجية بجوؿ األعباء تمظ أدت وقج ، لشطاـ جشػب افخيقيا(

 عجـ الجوؿ ىحه معطع وإعالف بل ، أراضييا عبخ أفخيقيا جشػب ضج السدمح الكفاح
 التصػرات، اال أف أفخيقيا جشػب عمي االقترادية العقػبات بتصبيق االلتداـ عمي قجرتو
 أفخيقيا جشػب فى العشرخى  الشطاـ عمى سمبية تأثيخات مغلع تخمػ  الرعيج ىحا عمى

 مغ كل مع السػقعة الدالـ اتفاقات وانتكاسة ، ناميبيا باستقالؿ التدميع في تسثمت
 في العشرخية بانتياء الشطاـ وتدميع ناميبيا استقالؿ أدي حيث ، وأنجػال مػزمبيق

 التداؤؿ شخح إلي أفخيقيا جشػب أراضي مغ يتجدأ ال جدءاً  يعتبخىا كاف التي ناميبيا
 تدايج عمي عالوة أفخيقيا جشػب في الػضع ذلظ تكخيذ في االستسخار أسباب عغ



 االنتقادات حجة وتراعج واإلقميسية، الجاخمية التحجيات لسػاجية واألمغ الجفاع نفقات
 .الجػار دوؿ عمي واعتجاءاتيا أفخيقيا جشػب لعسميات واإلقميسية الجولية

 

 

 
 


