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 خصائص النظام السياسي في جنوب افريقيا

يعد دستور جنوب افريقيا من الدساتير المهمة التي تمكنت من المضي قدما بالدولة 
من حالة الصراع واالنقسام الى نموذج حقق قدرا مهما من االستقرار السباب عدة 

 اهمها:

 طة.السل النجاح في تطبيق االنموذج التوافقي الذي اشرك اعراق مختلفة في-1

قدرته على محو جزء ال يستهان به من الذاكرة السيئة لدى السود تجاه النظام -2
 العنصري.

 التقريب بين السلطات والمجتمع.-3

احتواء القبائل التي وافق عدد كبير منها على التنازل عن سالحها مقابل ضمانات -4
 دستورية وقانونية.

 نهم متساوون في الحقوق والواجبات.التأسيس لحكومة تتعامل مع الجميع على ا-5

من  حولتسياسي في جنوب افريقيا الذي ومن خالل النقلة النوعية في طبيعة النظام ال
نظام عنصري يتحكمه به البيض الى نظام توافقي يحاول ان يشرك الجميع في الحكم 

 فأن ابرز خصائص هذا النظام هي:

 التوافقية-1

من النظم السياسية يعمل على منح المكونات من المعروف أن التوافقية هي نمط 
الرئيسية في الدولة قدرا يناسب حجمها من المشاركة في صنع القرار وهذا ما حدث 



لجأت الى التوافقية للتخلص من ارث الماضي القائم على في جنوب افريقيا التي 
 العنصرية.

 االئتالف الحاكم-2

حزب واحد  في جنوب افريقيا ال يتحكم بهنتيجة لتطبيق التوافقية فان النظام السياسي 
قائم على اساس التوافق يفسح  بل مجموعة احزاب تضطر للدخول في ائتالف واسع

المجال امام هذه االحزاب للمشاركة في الحكومة والبرلمان، وعادة ما يكون للزعامات 
 السياسية هناك تأثير على شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 ياسيالفيتو الس-3

ان وجود تحالف واسع حاكم في جنوب افريقيا فرض اتخاذ القرارات المهمة باالجماع 
او باالغلبية وقد مكن ذلك االقليات من المشاركة في صنع القرار، وهو امر ولد "فيتو 
سياسي" متبادل، ونتج عن ذلك ضرورة وجود اتفاقات مسبقة قبل طرح مشاريع القوانين 

 ال يتم اجهاضها.والقرارات المهمة كي 

 االستقالل الذاتي-4

نتج عن وجود نظام توافقي في جنوب افريقيا تنامي سطوة االقليات في مناطقها حتى 
باتت تتمتع بقدر من الصالحيات في المناطق الجغرافية التي تستوطن فيها، وتكون 

نين اهذه الصالحيات على مستوى هذه المناطق، اما الشؤون المركزية للدولة فأن القو 
 والقرارات االتحادية هي التي تسري عليها.

 


