ميدان مصر

نظرة عامة على عملية �صنع الد�ستور  -جنوب �إفريقيا
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• بقي الدستور القديم لجنوب إفريقيا معموال به حتى أنهت املفاوضات نظام الفصل
العنرصي.
• وكانت الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان يف عملية التفاوض هام املؤمتر الوطني اإلفريقي

( )ANCوالحزب الوطني ( ،)NPولكن العديد من الجامعات السياسية األخرى قد
دخلت يف عملية التفاوض لضامن مصداقية العملية وشمولها ،وكونها معربة عن
السكانية يف جنوب إفريقيا.
السياسية الرتكيبية ُّ
 مثّل املؤمتر الوطني اإلفريقي جامعات املعارضة الرئيسية األخرى لنظام الفصل العنرصي والذي يحكمهالحزب الوطني.
تأسس حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي ( )ANCيف البداية يف عام 1912م ،كاملؤمتر الوطني األصيل الجنوب
 َّإفريقي ( ،)SANNCمن أجل زيادة حقوق السكان السود يف جنوب إفريقيا.
• بدأت املفاوضات املتعددة األطراف باالتفاق عىل املبادئ التوجيهية لعملية املفاوضات ،مبا يف ذلك بعض
العنارص الرئيسية للدستور الجديد
• يف  1991أُ ِّسس «مؤمتر الدميقراطية من أجل جنوب إفريقيا» (كوديسا) لتسهيل املفاوضات بني مختلف

• إن ثبات النضال
ضد الفصل العنرصي
وتكثيفه عىل
املستويني الوطني
والعاملي ،مبا يف
ذلك العقوبات
االقتصادية ،أسفر
عن عملية تسوية،
وذلك عن طريق
التفاوض بني
الحكومة األفريكانية
واملعارضة املناهضة
للفصل العنرصي
يف الثامنينيات من
القرن املايض.

األطراف .وقد ضم املؤمتر أكرث من  19حزبًا و 400مفاوض ،مبا يف ذلك ممثلون عن املجتمع املدين وقطاع
األعامل .وقد أنشأ املؤمتر مجموعات عمل للمفاوضني؛ وذلك ملعالجة التوصل إىل اتفاقات بشأن قضايا معينة،
عىل سبيل املثال :إقامة حكومة مؤقتة ،والفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ التعديالت الدستورية.

• أنشأ الدستور املؤقت  -الذي ُس َّن من خالل عملية سمح بها
الدستور القديم  -حكومة مؤقتة أرشفت عىل االستعدادات
النتخابات دميقراطية لحكومة جديدة ،وللجمعية الدستورية،
وملحكمة دستورية لديها مهمة التحقق من كون املبادئ الـ  34التي
توافقوا عليها ممثلة يف الدستور النهايئ أم ال.
• شُ كِّلت لجنة من الخرباء الدستوريني لصياغة الدستور النهايئ ،مع
عدد من اللجان الفرعية ملناقشة القضايا الفرعية املتصلة مبكونات
الدستور .وقد كان من املهم الفصل بني اللجنة الدستورية العامة
واملسئولني عن املسائل الفرعية .اشرتك يف لجان الصياغة ممثلون من
جميع الطبقات والفئات االجتامعية والدينية والعرقية.

 أعدت الكوديسا اتفاق السالم الوطني ( ،)NPAالذي وقعه أطراف االتفاقية ،والذي التزموا فيه بإنهاء العنفوخصوصا خالل عملية التفاوض .وأُ ِ
نشئت أيضً ا مكاتب لالتفاقية يف مختلف املحافظات؛ وذلك من
السيايس،
ً
أجل اإلرشاف عىل العملية ،والتعامل مع أي عنف سيايس ممكن.

مخلصا ملبادئه الحاكمة فقد
• للتأكد من أن الدستور النهايئ كان
ً
أُ ْر ِسل إىل املحكمة الدستورية.

• يف  1992وقَّع املؤمتر الوطني اإلفريقي والحزب الوطني «مذكرة التفاهم» ،وهي وثيقة للخطوط العريضة

 -طعنت جامعات عديدة يف جوانب معينة من املسودة النهائية

لخطة صياغة دستور جديد ،وإقامة حكومة مؤقتة .ويف  1993م شُ كِّل منتدى التفاوض املتعدد األحزاب عىل
أساس مذكرة التفاهم ،مع طرفني رئيسني يف التفاوض هام :حزب املؤمتر الوطني األفريقي ،والحزب الوطني .

للدستور؛ عىل أساس أنها ال تتفق مع املبادئ التوجيهية الواردة يف
الدستور املؤقت.

• كُلِّف القضاة بضامن التوصل إىل التوافق الكايف يف اآلراء من جانب املفاوضني عىل املبادئ الحاكمة ملرشوع

 -وقد أصدرت املحكمة قرا ًرا من  296صفحة ،قضت فيه أن تسعة

• اتفقت األطراف املتفاوضة عىل عمل مجلس دستوري منتخب ،من شأنه التشاور مع الشعب عىل الدستور

جوانب من مسودة الدستور بالفعل ال تلبّي املبادئ املرجوة.
 تحتَّم عىل الجمعية التأسيسية مراجعة هذه الجوانب ،وتعديلاملسودة األوىل للدستور التي قُ ِّدمت إىل املحكمة.

املسودة.
النهايئ ،كام اتفقوا أيضً ا عىل  34مبدأ دستوريا ،مهمتها تقديم التوجيهات بشأن محتوى الدستور الجديد.
شكل الحكومة وهياكلها؛ من حامية مصالح األقليات ،وحامية حقوق اإلنسان ،وإنشاء
 تضمنت االتفاقية َمؤسسات عامة مستقلة.
 -أُ ْدرِج هذا االتفاق يف الدستور املؤقت ،الذي ص َّدق عليه منتدى التفاوض املتعدد األحزاب.
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�صياغة
الد�ستور

واحدة من الخطوات األوىل نحو املفاوضات الرسمية كانت رفع الحظر عن
حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي ،وغريه من املنظامت املناهضة للفصل العنرصي ،واإلفراج عن
زعيم حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي نيلسون مانديال يف فرباير  1990بعد  27عا ًما من السجن.

َج َرت أول انتخابات دميقراطية يف عام  1994يف خضم عملية صياغة الدستور الجديد ،وأصبح نيلسون
مانديال  -مرشح املؤمتر الوطني اإلفريقي ( - )ANCأول رئيس لجنوب إفريقيا يُنتخب يف انتخابات متثيلية بالكامل.
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عملية امل�صادقة

• يتعني اعتامد املرشوع املعدل بأغلبية الثلثني يف الجمعية،
ودعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ فيام يتعلق باألحكام
التي تؤثر عىل الحكومة املؤقتة .وقد متت املوافقة عىل
ِ
الدستور املعدل ،مع وجود صوت واحد فقط ضده ،وأُعيد
تقدميه إىل املحكمة الدستورية للتصديق عليه.
• عندما أُ ْر ِسلَت مسودة الدستور مرة أخرى إىل املحكمة
حازت عىل املوافقة بإجامع القضاة ،ولذلك اعتمدوها.
• وقَّع الرئيس نيلسون مانديال عىل الدستور يف  10ديسمرب
 ،1996وبدأ العمل به يف  4فرباير .1997

