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ستیتلر نیكو

أفریقیا جنوب  أقرت والعنصریة، االستعماریة الھیمنة من قرون ثالثة نھایة في
االنتقال كان عنصریة. غیر دیمقراطیة أسس الذي ١٩٩٦ عام في جدیدًا دستورًا
الذي الدستور علیھا". یظھر التفاوض "ثورة تم األغلبیة حكم إلى األقلیة حكم من
المركز. قبل من سیطرة یضمن ذلك برغم لكن الفدرالیة بعض المالمح ذلك عن نشأ
السیاسیة والسجاالت النقاشات وال الدستور یستخدم لم مقاطعات، تسع أقیمت وبینما
أفریقیا. بجنوب النظام الفدرالي على لتطبیقھا كلمة "الفدرالیة" بعده أو الدستور قبل
دولة طبیعة عن النقاش یتواصل فدرالیًا ، لكونھا بلدأ خطیة إشارة أیة غیاب ومع

الجدیدة. أفریقیا جنوب
تصحیح أجل من القوة ومنحھا المقھورة األغلبیة ھو تحریر الدستور ھدف كان
منقسمًا كان لتوحید بلد رغبة ھناك كانت الھدف ھذا إلى وباإلضافة المظالم السابقة.
غرس أساس على األمة بناء مشروع  قام عنصریة وعرقیة. تاریخیًا على أسس



ستیتلر٤٢ نیكو

جمھوریة وإقامة القدیمة العنصریة تخترق االنقسامات التي الفردیة اإلنسان حقوق
في متحدون  فیھا، یعیشون من "جمیع – ١٩٩٦ دستور لمقدمة وفقًا – تخص 

تنوعنا."
منطلقین بین عنیفة حرب – مفاوضات عن الحالي الالمركزي النظام نتج
لطبیعة نظرًا أنھ الفدرالیة مؤیدي حجة كانت والفدرالیة. المركزیة متعارضین:
الجدید الدستور یضمن یجب أن ،١٩٩٣ عام قبل المركزیة القائمة الشدیدة الحكومة
وجادلوا بأسره. البلد على إمالءاتھا فرض مركزیة ألي حكومة وطنیة السماح عدم
وكانت للدیمقراطیة. أكبر ضمانة سیوفر واسع نطاق على السلطات توزیع بأن
حكومة قیام أن التحریر- حركات كبیر بشكل مثلتھا والتي – المركزیة مؤیدي حجة
الوحیدة الوسیلة أن وأكدوا الھامة. التحول مسیرة لتنفیذ ضروري قویة مركزیة
مضى فیما إقصاءھم تم الذین ھؤالء أحوال لتغییر

قویة. مركزیة حكومة ھي
التسعینات في دستورین أفریقیا جنوب أقرت
للمفاوضات نتیجة بھ القبول تم مؤقت دستور –
عام ١٩٩٦، في أقر دائم ودستور عام ١٩٩٣، في
عنصریة غیر انتخابات أول من عامین بعد
العناصر كانت .١٩٩٤ عام  أجریت البالد في
عام دستوري النھایة في في التي أدمجت الفدرالیة
مسیرة في والعطاء نتیجة لألخذ و١٩٩٦ ١٩٩٣
انبثقت التي الدولة إلى النظر وینبغي التفاوض،
متفاوض تسویة أنھا على المفاوضات ھذه عن
واضحة. واحدة بوصفھا نتاج رؤیة ولیس علیھا،
١٩٩٦ ودستور عام المؤقت من الدستور كل صاغ
أولھما، عنصریًا. المنقسمة السابقة الدیمقراطیة عن فیھما یختلفان ھامین منطلقین
عن بدًال الكالسیكیة التحرریة للدیمقراطیة الفردیة الفلسفة أساس على الدستور قیام
وثانیھما، لغویة. أو عنصریة أو عرقیة كانت سواء مجموعات، وترسیخ حمایة
عالقة قیام عنھا الناتج الدستور وطنیة ، تجنب تحت كیانات إقامة من الرغم على
المھیمن. االھتمام ھو بناء األمة كان والمركز. تحت الوطنیة الكیانات بین تنافسیة
تم التي للطریقة الفدرالیة االتحادات من غیرھا اھتمام جنوب أفریقیا دستور یثیر
مستوى المقاطعة الثالثة للحكومة (الوطنیة وعلى المجاالت بین السلطة توزیع بھا

التعاونیة. معینة للحكومة لمبادئ ولصیاغتھ الصریحة والمحلیة)
تطویر وتحاول قویة وطنیة بحكومة الراھن، الوقت في أفریقیا، جنوب تتمتع
على یؤشر للمقاطعات عمل إطار الدستور یوفر ذلك، ومع قویة. محلیة حكومات

الفدرالیة العناصر كانت
النھایة في أدمجت التي
1993 دستوري عام في
لألخذ نتیجة  و1996 
مسیرة في والعطاء
النظر وینبغي التفاوض،
انبثقت التي الدولة إلى
المفاوضات ھذه عن
متفاوض تسویة أنھا على
بوصفھا ولیس علیھا،
واحدة رؤیة نتاج

واضحة.



٤٣ إفریقیا جنوب

بسلطات تتمتع المقاطعات ولكن الحكم. في ھام بدور االضطالع لھا یراد أنھ
في لتأمین ٩٦ المركز قبل من التحویالت الضرائب وتعتمد على لفرض محدودة
یجب تعزیز كان إذا ما حول تساؤالت الدائر العام النقاش یضع من عائداتھا. المائة
أھمیتھا. من التقلیل یجب كان أو ما إذا أكبر في الحكم دورًا لتلعب المقاطعات بنیة
أنشئت ،١٩٩٤ عام أفریقیا جنوب في جرت التي الدیمقراطیة االنتخابات قبل
فصًال المؤقت الدستور شمل وبینما عنصري. أساس على ونظمت بتشریع البلدیات
ولكن للمقاطعات. السیطرة المباشرة تحت وضعت البلدیات المحلیة، الحكومة حول
المحلیة الحكومة بكون الذي یقضي المفھوم أساسي ھذا بشكل غّیر ١٩٩٦ دستور
الحكومات بجانب الخاص مجالھا إلى رفعھا ذلك من وبدًال المستویات أقل ھي
الحكم قیام ١٩٩٦ دستور ألزم المقاطعات. عالوة على ذلك، وحكومات  الوطنیة

بأكملھ. البلد المحلي عبر الدیمقراطي
في سیاسیًا، المحلیة. السلطات التحول في وضع ھذا في العوامل من عدد ساھم
الطویل النضال في ھامًا دورًا  المحلیة المجتمعات لعبت  التحرر، حركات داخل
واضعو سعى وقد قویة. حركة مدنیة لقیام أفسح المجال مما العنصري، الفصل ضد
على الشعب. یتركز تطویر مشروع نحو االجتماعیة الحركة ھذه لتوجیھ الدستور
الحدیثة حیث التطور نظریات للتنمیة كمحرك المحلیة الحكومة رؤیة كذلك عكست
االجتماعیة التنمیة في عنھا غنى ال باعتبارھا المحلیة المساھمة والمبادرة إلى ینظر
جاء فقد صعبًا، وسطًا حًال كان المقاطعات  قیام أن  لحقیقة ونظرًا واالقتصادیة.

المقاطعات. حساب على المحلیة الحكومة تعزیز
ال تزال ھناك الذاتي، الحكم من قدر المحلیة الحكومة عمل مجال یكفل بینما
حد على المقاطعة وحكومة الوطنیة الحكومة قبل من اإلشراف من كبیرة درجة
سلطات لدیھا الذاتي. الحكم من كبیرًا قدرًا المحلیة الحكومة تمتلك مالیًا، سواء.
المستخدم، ومصاریف العقارات رسوم  مجال  في الضرائب لفرض أساسیة

عائداتھا. من المائة في ٨٣ جبایة الراھن الوقت في وتستطیع
وأفصح للالمركزیة الوطید األساس التعاونیة الحكومة  ١٩٩٦ دستور جعل
الدستوریة، ال المحكمة عبارات بحسب واضحة. بمصطلحات اإلرشادیة مبادئھا عن
التعاونیة." أحد "الحكومة – العكس على – بل التنافسیة،" "الفدرالیة یجسد الدستور
البینحكومیة. المنازعات لحل ھو تجنب التقاضي التعاونیة للحكومة الھامة المبادئ
المنازعات حل – اإلمكان بقدر – یجب أنھ إلى المبدأ ھذا من وراء السبب ویرجع
اتسمت اآلن حتى التقاضي.  طریق  عن التخاصم  من  بدًال سیاسي صعید على
كبیر بشكل متأثرة بالتنازع، ولیس بالتعاون والمقاطعات المركز بین العالقات

المقاطعات والبلدیات. حكم على حزب واحد بسیطرة


