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مساحة من الديموقراطية فـي زيمبابوي



�زيمبابوي:  إطاللة
 سياسية وإقتصادية 

منذ حصولها على إستقاللها من المملكة المتحدة عام 1980، لم تشهد زيمبابوي سوى 
رجل واحد  أال وهـو الرئيس “روبرت موجابي Robert Mugabe”، فعلى مدى العقود 
الثالثة الماضية، عمد الرئيس “موجابي” وحزبه الحاكم “حزب اإلتحاد الوطني األفريقي 

الزيمبابوي” )والمعروف إختصارًا بإسم “زانو ZANU”( إلى دعم سلطته فـي البالد.

وخالل هذا العهد، لم يشهد أهل زيمبابوي سوى التمرد، وحرب باهظة التكلفة 
بالخارج ، وقمع حكومي فـي الداخل، وإنتخابات غير نزيهة، وإضطراب إجتماعي، 
وتخبط فـي صنع القرار، وأزمات إقتصادية، وإزدياد مستوى الفقر لدى الكثيرين. 

ودفعت برامج إعادة الهيكلة وغيرها من السياسات اإلقتصادية اآلالف من العمال إلى 
االنخراط فـي االقتصاد غير الرسمي، مما أدى إلى تضخم أعداد افقراء فـي المدن. كما 

أن اإلصالح الزراعي األخرق قـّد أدى إلى هالك القطاع الزراعي القوي – والذي كان 
فيما مضى أحد موارد الدخل الرئيسية من التصدير –  وأدى بالتبعية إلى ما يقرب من 
عقدين من الزمن من العقوبات الدولية، باالضافة إلى ذلك، فإن التقشف المالي إنما 

قاد زيمبابوي الغنية بمواردها إلى اإلنهيار االقتصادي، وبحلول يوليو عام 2008، توقف 
التضخم السنوي عند 231 مليون فـي المائة.

وفي العادة ما تتم مواجهة المعارضة فـي زيمبابوي – والتي يقوم بها السياسيين، 
والنشطاء الحقوقيون، والطبقة العاملة –  بالتضييق عليها، وبإستخدام القمع المفرط 
أو حـتـى العنف الصريح. وفي التسعينات من القرن العشرين أصبح “مؤتمر نقابات 
العـُـمـّـال الزيمبابوية” )والمعروف إختصارًا باألحرف “ZCTU”( معارضا للحكومة 
بشكل متزايد وعلني، ولعب دورا حاسما كأحد مؤسسات المجتمع المدني بإعتباره 

صوت معارض للسياسات العقابية. إال أن قدرة المؤتمر على العمل والتأثير في 
السياسة إنما غالبـًا مــا تتقيد بسبب إعقال قادته، وتعطيل إجتماعاته، وحظر مسيراته.

وعلى الرغم من ذلك، إستمر العـُـمـّـال السعي لتوصيل أصواتهم إلى صانعي 
السياسات التي تؤثر على حيواتهم وأرزاقهم. وفي عام 1999، كانت هناك حركة 

معارضة رسمية إكتسبت لنفسها أرضا صلبة بفضل حزب “الحركة من أجل التغيير 
الديموقراطي )والمعروفة إختصارًا باألحرف “MDC”(”، وهـو حزب سياسي يقوده 

الزعيم النقابي السابق “مورجان تسفانجيراي Morgan Tsvangirai”. وفي عام 2008، 
وفي أعقاب حملة عنف مرتبطة باإلنتخابات، وتحت وطأة اإلضطرابات الداخلية 

والعقوبات الدولية، إضطرت حكومة “موجابي” إلى الموافقة على ترتيبات تقاسم 
السلطة مع “الحركة من أجل التغيير الديموقراطي”. على إثر ذلك، أدى “تسفانجيراي” 
اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، ووافق الطرفان على وضع مسودة للدستور، متبوعا 

بإنتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وسيتم طرح الدستور الجديد الذي طال إنتظاره 
لإلستفتاء عام 2013.

وعلى الرغم من أن اإلقتصاد إنــمــّـا يـُـبدي بعض مظاهر التحسن، إال أن البالد مازالت 
تواجه عقوبات دولية، كما تعاني أغلبية القوى العاملة من البطالة الجزئية أو الكلية، وال 
يزال الفقر قائما، واليزال رئيس زيمبابوي الذي شغل المنصب لفترة طويلة في منصبه. 
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 ”Naome Chakanya من اليسار: “ناعومي تشاكانيا
الباحثة اإلقتصادية وكبيرة الباحثين في المعهد، “جون 

موفوكاري John Mufukare”، المدير التنفيذي إلتحاد 
أرباب العمل في زيمبابوي )المعروف إختصارًا باألحرف 

“EMCOZ”(، و “جافيت مويو Japhet Moyo” األمين 

العام للمعهد.

.”Macpherson الصور: مؤسسة مصوري “ماكفيرسون

“معهد بحوث التنمية اإلقتصادية والعمل في 
زيمبابوي )LEDRIZ(”: البحوث قبل التنفيذ

إعترف مؤتمر نقابات عـُـمـّـال زيمبابوي عام 1991 بالحاجة إلى إتباع نموذج 

إقتصادي بديل مناصر للفقراء، وكان هذا العام هـو العام الذي بدات فيه الحكومة 

تنفيذ برنامج إصالح هيكلي إقتصادي )عـُـرف إختصارًا باألحرف ESPA( وذلك 

دون التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين فيه وعلى رأسهم العـُـمـّـال.

بدأ مؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي وحلفاؤه في توجيه اإلنتقادات للحكومة إلتخاذها 

نهجـًا تنازليا، ولكونها ال تستشعر إحتياجات المواطن العادي في زيمبابوي. كما 

أن المؤتمر قــّد تبنى العمل برد فعل مكمل ولكنه غير إعتيادي إذ قام المؤتمر 

بإنشاء إدارة خاصة بالسياسة االقتصادية وقام بتعيين الدكتور “جودفري كانينزي 

Godfrey Kanyenze” رئيسـًا له.

الهدف من تلك اإلدارة هـو إشراك العـُـمـّـال بشكل نشط في البحث عن بدائل 

للنمو االقتصادي، ومساعدة العـُـمـّـال على المساهمة في صياغة السياسات 

االقتصادية، والتعامل مع واضعي السياسات والدفاع عن العـُـمـّـال. وفي عام 

1996، قام المؤتمر بنشر كتاب بعنوان “مــا بـعــد برنامج اإلصالح الهيكلي 

اإلقتصادي )ESAP(:  إطار عمل إلستراتيجية طويلة المدى لتنمية زيمبابوي”، 

وكان من شأن الكتاب ومؤلفيه أن يصبحوا عالمة على بداية حقبة جديدة 

في تاريخ الحركة العمالية، فيها إنتقلت النقابات من مجرد توجيه االنتقادات 

لسياسات الحكومة إلى العمل على توفير سياسات بديلة محددة سواء على 

مستوى اإلقتصاد الكلي أو على مستوى القطاعات. فالكتاب بما حواه من أحدث 

المعلومات والتحليالت اإلقتصادية، إنــمــّـا قــّد ساعد هـو ومؤلفيه على تلبية 

طلب غير عادي، أال وهـو البحث عن معلومات موضوعية عن اإلقتصاد.

في عام 2003، أصبح المكتب اإلقتصادي التابع لمؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي 

مؤسسة بحثية مستقلة، تحت إسم “معهد بحوث التنمية اإلقتصادية والعمل في 

زيمبابوي )LEDRIZ(”. والذي أصبح اليوم الصوت الرئيسي المعبر عن الحقوق 

االجتماعية االقتصادية والتنمية. وقــّد قام المعهد بإكتساب سمعة جيدة بإعتباره 

منظمة البحوث والسياسات االقتصادية األولى في زيمبابوي، وقــّد ساعدت 

أعماله في تشكيل إستراتيجات الحكومة وقدرات النقابات. ويضم مجلس إدارته 

10 أعضاء منهم سّت ممثلين عن الحركة النقابية، وأربعة باحثين مستقلين.

يصف الدكتور “كانينزي Kanyenze” هدف المنظمة بأنه تمكين العـُـمـّـال 

والنقابيين من التأثير في سياسات الحكومة.

ـُـمـّـال  نقابات الع
تخلق مساحة من 
الديموقراطية في 

زيمبابوي

وبالنظر إلى شدة القيود السياسية واإلقتصادية التي ترزح 

زيمبابوي تحت وطأتها، تبدو البالد مكانـًا ليس من الميسور 

فيه لنقابات العـُـمـّـال  وحلفاؤهم المتزايدين أن يدفعوا عجلة 

الديموقراطية لألمام. وبالفعل، نجد أن التقدم المحرز في بالد 

خاضعة للفساد والعنف المدفوع سياسيا إنــمــّـا هـو تقدم 

نسبي ليس إال، ومع ذلك، فإن النقابات تثابر ألداء دورها 

كصوت معبر عن العـُـمـّـال والفقراء.

ومن خالل التعرف على حدود النظام السياسي وتحويل بؤرة 

التركيز إلى االستراتيجيات االقتصادية، نجحت نقابات العـُـمـّـال 

في زيمبابوي بالتعاون مع إئتالف شركاؤها في فتحة نافذة على 

الرأي العام للتعبير عن إهتمامات الطبقة العاملة – وتـُسلــّـط 

الضوء على قضايا تصب في بوتقة أزمة الفقر في البالد. 

والنقابات تقوم بذلك من خالل التعامل المباشر مع مستويات 

حكومية متعددة، ومع كبار رجال األعمال في زيمبابوي، وذلك 

بالتعاون في المقام األول مع أحد المعاهد البحثية الفريدة من 

نوعها والذي حظى بثقة كال من العـُـمـّـال، والمـُـشـَـرِّعين، وكبار 

رجال األعمال.



المعهد: مصدر معرفي لكال من العـُـمـّـال، وأرباب العمل، والحكومة: فالمعهد يقدم 
نموذجا لكيفية اإلنخراط بشكل بنـّاء ويستند إلى الوقائع في مناقشات السياسات التي تدعم 

العـُـمـّـال ومصالحهم.

أصحاب العمل: إن أكبر خطر محدق بأرباب العمل في زيمبابوي هـو مرض “فيروس نقص المناعة 
البشرية )والمعروف إختصارًا بالرمز HIV(” والذي “يحصد األكثر شبابا وحيوية” على حـّد تعبير “ 

جون موفوكاري John Mufukare” زعيم رابطة أرباب العمل. والذي يذكر دراسة للمعهد تبين كيف 

أن التعاون بين العـُـمـّـال وأرباب العمل من شأنه أن يساعد على تخفيف إنتشار هذا الوباء وآثاره.

العـُـمـّـال: أوضحت الدراسة التي أجراها المعهد عام 2009 حول أثر اإلستثمارات الصينية في 
أفريقيا أنه عـَِوضـًـا عن أن تقوم بتوفير وظائف لعـُـمـّـال زيمبابوي، تستورد الصين العـُـمـّـال 

لمصانعها، وتنخرط في ممارسات عالقات صناعية من شأنها أن تقوض من مصلحة العـُـمـّـال. 

وتقول: “ناعومي تشاكانيا Naome Chakanya”الباحثة اإلقتصادية بالمعهد:  “ينبغي على حكومتنا 

أن تتحلى بطابع أكثر إستراتيجية فيما تقبل به بإعتباره من باب التنمية”.

الحكومة:  يقول الدكتور “جودفري كانينزي Godfrey Kanyenze” مدير المعهد: “نغطي بشكل 
أساسي كافة الدوائر الحكومية تقريبـًا، ألن التنمية بطبيعتها تتسم بكونها متعددة القطاعات”. وكمثال 

واحد فقط على ذلك، فـقــّد أخرج المعهد تقريرا مفصال حول فرص التوظيف )إطار عمل سياسة 

التوظيف الوطنية في زيمبابوي “والمعروف إختصارًا بإسم ZiNEPF”( بنـاًءا على طلب من وزارة 

.)”ILO“ العمل ووزارة الشباب، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية )المعروفة إختصارًا باألحرف

من أرباب العمل ونقابات العـُـمـّـال على أن معلوماتها إنــمــّـا يمكن أن تخدم 

األغراض السياسية. ويقول “جافيت مويو Japhet Moyo”، األمين العام لمؤتمر 

عـُـمـّـال زيمبابوي )ZCTU(، أن البيانات االقتصادية الدقيقة لها أهمية حاسمة 

في تحقيق نتائج تفاوض جماعي مقبولة لكـُّل األطراف. ويقول “مويو Moyo” أن 

المعهد يقدم بيانات من قبيل “مقارنات حول النمو االقتصادي، وأداء القطاعات 

المختلفة، واالتجاهات الرئيسية، وبيانات حول الدخول، مثل مــا يكسبه المديرين 

التنفيذيين بالمقارنة بما يكسبه العـُـمـّـال. “وهذه المعلومات لها فعالية كبيرة في 

التفاوض الجماعي.”

ـُـمـّـال، وأرباب العمل،  توحيد الع
والحكومة

قبل نشأتها كمركز أبحاث مستقل، إتخذت إدارة السياسة االقتصادية التابعة لمؤتمر 

عـُـمـّـال زيمبابوي في عام 1998 خطوة كبيرة تجاه توحيد أصحاب المصلحة 

في البالد عندما قادت “منتدى التفاوض الثالثي األطراف )المعروف إختصارًا 

باألحرف “TNF”(”. والذي ضم 39 عضًوا يمثلون أرباب العمل ومسؤولي الحكومة 

والقيادات العمالية، ويعتبر هذا المنتدى بمثابة المنظمة الوحيدة من نوعها اليوم 

في زيمبابوي. وسياستها االقتصادية تحركها بحوث وتحليالت “ معهد بحوث التنمية 

اإلقتصادية والعمل في زيمبابوي )LEDRIZ(”، كال من ارباب العمل والقيادات 

العمالية بشكل نشط على الضغط على البرلمان لجعل المنتدى بمثابة أمانة دائمة 

ومستقلة. ويقول “موفوكاري Mufukare” )من إتحاد أرباب العمل في زيمبابوي 

“EMCOZ”(: “أن الهدف هـو إجراء الحوار االجتماعي بصبغة قانونية”.

قام المعهد بتنفيذ وتوسيع تلك الجهود لتشجيع الحوار مــا بين أرباب العمل، 

والعـُـمـّـال والحكومة، وقــّد حقق المعهد أهدافـًا ملموسة من خالل مجموعة 

متنوعة من المشروعات.  وأحد األمثلة هنا ينطوي على تعامل المعهد مع إحدى 

القضايا التي كثيرًا مــا تثير الجدل، بل وحتى اإلضطرابات في البلدان األخرى، أال 

وهي مسألة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. فمشاركة المعهد في العملية 

ليس من شأنها فقط أن تضمن أن عملية إعادة الهيكلة ستحفظ الوظائف وتـُبقي 

على أو تخلق تسليم كفء للخدمات الضرورية للمواطنين. بل إن جهوده أيًضا قــّد 

ضمنت مشاركة كافة األطراف.

في عام 2008، وجد المعهد أنه قــّد تمت إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، 

وأن العـُـمـّـال – الذين لم يدلو بدلوهم في صياغة العملية – إنــمــّـا قــّد عانوا 

كثيرًا ألنه قــّد تم إلغاء وظائف الدوام الكامل، كما تم إغالق العمليات. وعقد 

المعهد إثنين من المؤتمرات، جمعت بين وزراء الحكومة، وممثلين عن الشركات 

والعـُـمـّـال. وتقول “ناعومي تشاكانيا Naome Chakanya” الباحثة االقتصادية 

وكبيرة الباحثين في المعهد أن العـُـمـّـال قــّد ناقشوا كيف يمكن جعل عملية 

إعادة الهيكلة أكثر إستشعارًا بالناحية االجتماعية”.

وكانت نتيجة المؤتمرين هـي “اتفاقية إطار العمل الوطني لعام 2011 حول 

اعادة هيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية في زيمبابوي”. وتصف 

“تشاكانيا Chakanya” وآخرون عملية وضع إطار العمل بأنها “ثورية”، ألنه 

ألول مرة خالل ثالثة عقود من اعادة الهيكلة، تشترك حكومة زيمبابوي وارباب 

االعمال في حوار مع العـُـمـّـال.

، بشكل  ويقول الدكتور “كانينزي Kanyenze”: “فإن دعتنا الحكومة من ثـَـمَّ

مباشر للعمل معهم، فسوف يكون بمقدورنا التأثير في السياسات بشكل مباشر، 

وسيكون ذلك أفضل”. المعهد: مصدر معرفي لكال من النقابات، والمجتمع المدنى  

والحكومة، وأرباب العمل.

عندما قام مؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي )ZCTU( بإنشاء “معهد بحوث التنمية 

اإلقتصادية والعمل في زيمبابوي )LEDRIZ(”، قام بتحويل هذه اإلدارة إلى مركز 

أبحاث مستقل من الناحية القانونية عن المؤتمر، وذلك من أجل توسيع إمكانية 

الوصول إلى بحوث هذا المركز مع ضمان مصداقيته فيما بين مسؤولي وموظفي 

الحكومة. وعلى الرغم من أن أبحاث المركز األولية وأعماله في مجال السياسات 

إنــمــّـا تركز على بناء القدرات في الحركة العمالية، إال أن الطلب على أعمال 

المركز سرعان مــا إزداد “من طرف كال من الحكومة وحتى أرباب العمل” على 

.”Kanyenze حـّد قول الدكتور “كانينزي

ويقول “جون موفوكاري John Mufukare”، المدير التنفيذي إلتحاد أرباب العمل 

في زيمبابوي )المعروف إختصارًا باألحرف “EMCOZ”(، أن أرباب العمل إنــمــّـا 

يعتمدون على أبحاث المعهد، ال سـِـيـَّـمــا في تحليالت سوق العمل.

ويضيف “ موفوكاري Mufukare” قائال: “إن لدينا العديد من المؤسسات الحكومية 

المخصصة لجمع البيانات، إال أنها ليست جيدة بالقدر الكافي. أمــّـا “ معهد بحوث 

التنمية اإلقتصادية والعمل في زيمبابوي )LEDRIZ(” فهو أكثر مهنية، فبياناته محل 

 EMCOZ(( ثقة وذات سمعة طيبة”. ويــُـمـَـثــِّـل إتحاد أرباب العمل في زيمبابوي

54 من المنظمات أرباب العمل المسجلة في وزارة العمل في زيمبابوي.

يعمل المعهد كجزء مكمل للهيئة الوطنية لإلحصاءات في زيمبابوي )والمعروفة 

إختصارًا باألحرف “ZIMSTAT”(. وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن 

البيانات االقتصادية، وقــّد تم إصدار تحليالت الهيئة في أواخر السنوات، ويتفق كال



http://www.flickr.com/people/yipski/ :من الموقع األلكتروني ”Wendy Yip الصورة: ويندي يب

وتقول “تشاكانيا Chakanya” التي تعمل بشكل مكثف على قضايا اعادة هيكلة 

وخصخصة الشركات المملوكة للدولة أنه قبل التوصل إلى هذا االتفاق اإلطاري، 

كانت الحكومة تنظر إلى العمالة على انها “متعجرفة وأنها تعمل على تعطيل 

عمليات إعادة الهيكلة”.

وتردف “تشاكانيا Chakanya” قائلة: “إنه لمن المثير للغاية” أن نرى كيف أن 

أعمال المعهد قــّد غيرت تلك النظرة القاسية. “فـقــّد فتحت العيون على إمكانية 

إجراء الحوار االجتماعي”.

كما أن قيادة المعهد لعملية اعادة الهيكلة إنــمــّـا قــّد حظيت بثناء أرباب العمل 

الذين يقومون بتشغيل العمليات المملوكة للدولة أو الشركات المخصصة التي 

كانت مملوكة للدولة. ويقول “ موفوكاري Mufukare”: “إن المعهد قــّد قام بأداء 

عمل جيد للغاية في مجال اعادة هيكلة المؤسسات شبه الحكومية. فلـقــّد أبقى 

علينا داخل العملية، ونحن نتفق بشكل كامل معه ومع الحلول التي يقدمها”.

ـُـمـّـال تعليم وإشراك الع
يقر المعهد بأن القوى العاملة المتعلمة هـي في مقدمة قوة العمل المؤثرة، 

وأن تمكين العـُـمـّـال وإشراكهم  في عملية تخفيف حدة الفقر هـو من األمور 

األساسية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد. وأحد أكبر مساهمات المعهد في 

هذا المجال هـو التدريب في مجال الحقوق االقتصادية ومحو االمية االقتصادية.

فمن خالل التدريب، يستكشف المعهد مع العـُـمـّـال كيف يتسنى لهم جعل 

الحكومة خاضعة للمساءلة حول توفير عائد من ضرائبهم الدوالرية من خالل 

توفير ماء صالح للشرب، وصرف صحي، وتيار كهربي ثابت، وأمن غذائي، ورعاية 

صحية أساسية، وخدمات تعليم، ونل عام، وإسكان، وبنية تحتية سليمة، كحد 

أدنى. إذ يتعلم العـُـمـّـال كيفية التعرف على العالقة مــا بين الديموقراطية 

والحكم الرشيد. ويضاعف المعهد من تأثيره من خالل عقد برامج تدريب 

المدربين على الحقوق االقتصادية ومحو االمية االقتصادية لمنتسبي مؤتمر 

.)ZCTU( عـُـمـّـال زيمبابوي

وتقول “ تشاكانيا Chakanya”: “إن هذا هـو جزء كبير مما نقوم به. حيث بدأ 

العـُـمـّـال في تقدير أهمية مــا يدفعونه من ضرائب وأنهم في المقابل ينبغي أن 

يتلقوا الخدمات” كما أن المعهد قــّد شجع مؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي ومنتسبيه 

على توحيد قواهم مع المنظمات المشابهة لتعظيم قدراتهم. ويقول الدكتور 

“كانينزي Kanyenze”: “لـقــّد أدركنا أننا بمفردنا لن نستطيع أن نحقق التغيير. 

فالتأثير على السياسات إنــمــّـا يحتاج إلى جهد جماعي”.

وقــّد عمل المعهد مع منظمة العمل الدولية )ILO( إلخراج “المراجعة الداخلية 

لبرنامج العمل القطري الالئق لزيمبابوي، 2011-2009”، وقــّد قبل كال من 

الحكومة، وأرباب العمل، ومنتسبي نقابات العـُـمـّـال بتوصيات تلك المراجعة 

الداخلية في 2012، والتي نادت بتعزيز الحوار الثالثي األطراف للتعامل مع 

االحتياجات الرئيسية بما في ذلك االستثمار في البنية التحية وإعادة التأهيل، 

وإدارة النفايات، وحماية األمومة، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية للعمال 

غير الرسميين والمساواة بين الجنسين. ويقول “موفوكاري Mufukare” من اتحاد
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ـُـُدمــًـا: السير  المضى قـ
بالحوار حول الحقوق االقتصادية 
للمواطنين في الطريق الصحيح

ويخطط المعهد إلى اجراء المزيد من البرامج داخل زيمبابوي لتوسيع قاعدة 

توعيته الشعبية، ويقول الدكتور “كانينزي Kanyenze”:  “ليس فقط من أجل حوار 

االقتصاديين مع االقتصاديين أمثالهم، أو حوار االقتصاديين مع الهيئات الحكومية، 

وإنــمــّـا لخلق الضغط من أسفل من عند القواعد الجماهيرية، وإستخدام هياكل 

مؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي للقيام بذلك”.

وعلى نطاق أوسع، سيعمل المعهد بشكل مباشر مع منظمات السياسات االقتصادية 

اإلقليمية والعالمية لتعزيز االعتراف بحقوق المواطن االقتصادية. فبالتعاون مع 

منظمة العمل الدولية )ILO( في كال من بوتسوانا، وليسوتو، وسوازيالند، ونامبيا، 

سيقوم المعهد بتقديم المعونة الفنية لمساعدة النقابات العمالية وغيرها من 

الجماعات التقدمية األخـرى على تحريك جداول أعمالها قـُـُدمــًـا بشكل أكثر 

نجاحا في الهياكل الوطنية ثالثية األطراف. وسيواصل المعهد العمل مع المنظمات 

االقليمية والعالمية الداعمة للديموقراطية وحقوق االنسان، من قبيل “مبادرة 

الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية” ]http://eiti.org[ و “مبادرة المجتمع 

OSISA“(]http://“ المفتوح لجنوب القارة األفريقية )المعروف إختصارًا باألحرف

.]osisa.org

والمعهد هـو عضو في شبكة بحوث العمل األفريقية )المعروفة إختصارًا باألحرف 

“ALRN”(، والتي تضم المؤسسات البحثية المرتبطة بإتحادات النقابات العمالية 

الوطنية وإداراتها البحثية عبر أرجاء أفريقيا، وتـشمل كال من بنين، وغانا، وكينيا، 

وماالوي، ونيجيريا، ونامبيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي. 

وهدفها األساسي هـو “تشجيع البحوث التعاونية الموجهة نحو السياسات حول 

التحديات المشتركة لصالح الحركة العمالية األفريقية”. وباإلضافة إلى ذلك، 

فإن المعهد يؤوي مشروع بدائل الليبرالية الجديدة في جنوب القارة األفريقية 

)والمعروف إختصارًا باألحرف ANSA(، وهـو مبادرة مشتركة بين كال من مؤتمر 

عـُـمـّـال زيمبابوي )ZCTU( و”مجلس التنسيق التجاري لجنوب القارة األفريقية 

.)”SATUCC“ والمعروف إختصارًا باألحرف(

“ويقول الدكتور “كانينزي Kanyenze”: “إن أفريقيا هـي مكان جميل ولكن لسوء 

الحظ نالها تدمير البشر. ونحن نحاول أن نتدخل بحيث نحدث فرقـًا،  “فال يسعنا 

أن نطلب من غيرنا القيام بذلك من اجلنا. إذ يجب علينا القيام به بأنفسنا”.

ارباب االعمال أن االطراف الثالثة اصحاب المصلحة إنــمــّـا سيعرضون التقرير 

على حكومة زيمبابوي، ومن هناك سيعرضونه على البرلمان.

وفي عام 2011، صدرت دراسة بعنوان ” فيما وراء البالد المطوقة:  نحو 

إستراتيجية تنمية شاملة وفي صالح الفقراء لزيمبابوي” شارك في تأليفها المعهد 

والمجموعة الدعوية المعروفة بإسم “بدائل الليبرالية الجديدة في جنوب 

أفريقيا )ANSA(”. وتلك الدراسة المطولة – المستندة إلى بيانات وتحليالت 

إقتصادية تفصيلية – إنــمــّـا تبحث في أمر التناقض في كيفية معاناة دولة 

غنية بالموارد مثل زيمبابوي من الفقر المدقع. ويقترح مؤلفي الدراسة سياسات 

تنموية تم وضعها بمشاركة نطاق واسع من اصحاب المصلحة.

وقــّد تم إصدار الدراسة على النطاق الوطني في مأدبة حضرها ممثلون عن 

 .”Tsvangirai ورئيس الوزراء “تسفانجيراي ،”Mugabe الرئيس “موجابي

وقــّد شارك مسؤولين حكوميين آخرين في مأدبة الغداء إلى جانب كال من 

قادة النقابات العمالية، وأرباب العمل، وممثلي منظمات من قبيل الجامعات 

والطوائف الدينية. وهذا النطاق الواسع من المشاركين إنــمــّـا يسلط الضوء 

على مصداقية المعهد والنجاح بعيد المدى الذي حققته إستراتيجيته لبناء 

أواصر اإلئتالف، وهـو مــا مهد الطريق لتحقيق إنجازات ملموسة وسط حالة 

من الفوضى االقتصادية والسياسية.

عالوة على ذلك، كجزء من جهوده لزيادة وعي المواطنين بالحقوق 

الديموقراطية، قام المعهد عام 2012 بنشر نسخة عامـّـة من دراسة “فيما وراء 

البالد المطوقة”، كانت نسخة مبسطة ومصممة خصيصا للتدريبات الموجهة 

للعمال، إذ تبسط النظرية االقتصادية للقاعدة العريضة من الناس وتقدم وسيلة 

للتحدث إلى اصحاب المصالح القوية بمصطلحات يمكن لكافة االطراف أن 

تفهمها.

وكدليل على االحترام الذي إكتسبه المعهد، نجد أن ميزانية زيمبابوي الوطنية 

لعام 2013، التي تم نشرها في نوفمبر 2012، إنــمــّـا تعكس مصطلحات 

الدراسة وتقتبس منها على نطاق واسع،  بل إن عنوان الميزانية الفرعي 

نفسه إنــمــّـا كان:  “فيما وراء البالد المطوقة:  إطالق العنان إلمكانات النمو 

االقتصادي في زيمبابوي”.

ويقول الدكتور “كانينزي Kanyenze” أنه “بـيـنـمــا من المحتمل أنه سيكون 

هناك تغييرات تصاحب تطبيق )الميزانية(، إال أن التأثير في طريقة كتابتها هـي 

نقطة بداية مفيدة”.



الـ 10 طرق الفعالة
إن نجاح “معهد بحوث التنمية اإلقتصادية والعمل في زيمبابوي )LEDRIZ(” في تجاوز اإلنقسامات التقليدية، والتحول إلى مصدر موثوق به، وله تأثير حقيقي 

ـّـا يمكن أن يعزى إلى مجموعة متنوعة من العوامل، أهمها: على السياسة االقتصادية إنــمـ

1. أن المعهد  قــّد أصبح مستقال.  يقول “جافيت مويو Japhet Moyo” األمين العام لمؤتمر عـُـمـّـال زيمبابوي )ZCTU(:  “تتسم 
النقابة العمالية بطابع سياسي لذا ال يجب أن نأتي بالسياسة إلى مثل هذا نوع من العمل ”.

2. المعهد يبني مصداقية.  إن تسليط الضوء على المشكالت ليس كافيا على حـّد قول الباحثين االقتصاديين في المعهد. فأي إنتقاد يجب 
أن ينطوي على بدائل ملموسة لكي مــا يتم أخذه على محمل الجد.

3. المعهد ينتج عمال مهنيا.  “يقول “جودفري كانينزي Godfrey Kanyenze” مدير المعهد: “الشئ األكثر أهمية هـو جودة المنتج …
وهي أفضل إستراتيجية تسويق”.

4. أعمال المعهد مفيدة لكال من العـُـمـّـال، وارباب العمل والحكومة.  فالمعهد إنــمــّـا ينتج تقارير بنـاًءا على طلب من الحكومة 
و أرباب العمل، ويقوم بشكل دوري بنشر بحوث ذات أهمية جوهرية للعمالة واإلدارة المشاركة في إجراءات المفاوضات الجماعية.

5. المعهد يحّد من النفقات العامـّـة. فالمعهد ال يعمل به سوى أربعة من المتخصصين المهنيين العاملين بدوام كامل، وثالثة من 
موظفي الدعم. وفي حالة المشروعات الخاصة، يقوم المعهد بإستئجار خدمات الخبراء األكاديميين.

 6. المعهد يشجع العالقات على مستويات حكومية متعددة. فالمنظمة تعمل على بناء عالقات وصارت مصدرا لموظفي 
الحكومة على كافة األصعدة.

7. المعهد يوفر التدريب على محو األمية اإلقتصادية. “جيمس جوندو James Gondo”، وهـو أحد المعلمين العاملين مع “نقابة 
العاملين في االتصاالت والمهن المصاحبة في زيمبابوي )والمعروفة إختصارًا باألحرف “CASWUZ”(، هـو من بين العـُـمـّـال الذين 

 يعتمدون على المعهد في الحصول على التدريب على محو األمية االقتصادية، ويقول:  “حتى على الرغم من أنني مدرب كمعلم، إال أنه 

ليس لدي القدرة على التعامل مع اإلقتصاد،  أمــّـا هم )أّي المعهد( فمؤهلين لذلك بشكل الئق”.

 8. المعهد يشمل تشكيلة متنوعة من جماعات أصحاب المصالح.  يقول الدكتور “كانينزي Kanyenze”: “نحن ندرك فعال 
 ،)”NGO“ الحاجة إلى خلق حركة من أناس ذوي ميول متشابهة، تشمل قطاع المنظمات غير الحكومية )المعروفة إختصارًا باألحرف

والكنائس، والمنظمات النسائية، ومنظمات الشباب”.

 9. المعهد يحظى بالدعم الشعبي.  يقول “سايالس كويفيا Silas Kuveya”، األمين العام إلتحاد عـُـمـّـال الغزل والنسيج ف
  زيمبابوي )المعروفة إختصارًا باألحرف “ZTWU”(، أن نقابته تعمل مع المعهد من أجل زيادة الوعي من خالل تثقيف العـُـمـّـال، 

الذين بدورهم سوف “يجبرون أولئك الذين باألعلى على أن يصغوا إليهم”.

 10. المعهد يبني شراكات إقليمية وعالمية. يقول “مويو Moyo”: “إن من بين المهام األخرى للمعهد هـي الدفاع، فالمعهد 
يقوم بالكثير من الدفاع عن العـُـمـّـال في المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي أيًضا”.
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المصادر
المصادر الرئيسية لهذه المطبوعة تمثلت في مقابالت 

حوارية ذاتية اإللقاء أجراها مركز “سولديرتي سنتر”. 
االطالع على مالحظات عن المصادر األخرى على 

الموقع اإللكتروني لمركز “سوليدرتي سنتر”: 
www.solidaritycenter.org

عن هذه السلسلة:
إن الطبقة العاملة، بغض النظر عن البلد التي هم فيها، 

إنــمــّـا يريدون حكومة تتسم بالشفافية، والتعددية 
وبأنها مسؤولة أمام مواطنيها – وتعمل عىل تحسني 

الظروف االقتصادية للمواطنني كافة. وحول أرجاء العامل، 
نجد أن النقابات العاملية ومنظامت العـُـمـّـال إنــمــّـا 

تلعب دورا هاما يف الدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية، 
مبا يضمن أن تكون أصوات وتطلعات عـُـمـّـال العامل 
مبثابة جزء من الحوار الوطني، مع تعزيزي السياسات 
التي من شأنها أن تخدم املجتمع املدىن بصورة أفضل 

وتشجع النمو االقتصادي العادل إىل جانب تنمية املوارد 
البرشية. وسلسلة “محفزات التغيري”، وهي سلسلة 

متواصلة من إنتاج مركز “سوليدريت سنرت” بدعم من 
“الصندوق الوطني للدميوقراطية”، إنــمــّـا تهدف إىل 
إظهار طبقة العـُـمـّـال، ونقاباتهم وناشطيهم اللذين 

يدافعون عن حقوق العـُـمـّـال ويطالبون بضامن املزيد 
من اإلنصاف يف مجتمعاتهم، يف ظل ظروف تتسم يف 
الغالب بالصعوبة. فتجاربهم وجهودهم إنــمــّـا توفر 

دروًسا حقيقية مفيدة ميكن لآلخرين ممن يسعون إىل 
إحداث تغيري إيجايب أن يتعلموها.

إن رسالة مركز “سوليدريت سنرت” هـي املساعدة يف بناء 
حركة عاملية عاملية من خالل تعزيز القوة االقتصادية 

والسياسية للعامل يف جميع أنحاء العامل من خالل 
نقابات تتسم بالفعالية واإلستقاللية والدميوقراطية.

حقوق الطبع والنرش محفوظة ملركز “سولديريت سنرت” لعام 2013.

“معهد بحوث التنمية اإلقتصادية والعمل في زيمبابوي 
ـُـمـّـال )LEDRIZ(”:  توصيات لمنظمات حقوق الع

عليكم التأكد من أن أعضاء فريق العمل إنــمــّـا يشاركون المنظمة في رسالتها. “يقول الدكتور “ 
جودفري كانينزي  Godfrey Kanyenze” مدير المعهد:  “إننا ال ننظر إلى مــا نقوم به على أنه عمل،  “فما قــّد 

قمنا به هـو أننا قــّد أخذنا أولئك الناس الذين قــمنا بإعدادهم، والذين كبروا مع المنظمة، وكبروا مع المعهد، 

وكبروا مع قيم ومبادئ المنظمة”.

عليكم أن تكونوا مسؤولني من الناحية املالية. عليكم أن تبدأوا صغارًا بعدد محدود من املوظفني. فالغاية 
النهائية – التي مل يحققها املعهد بـعــد – هـي أن تكونوا عىل إكتفاء ذايت. فاملعهد يتلقى مقابال ماليا عن املشاريع 

التي يتم تكليفه بها من طرف أرباب العمل ومنظمة العمل الدولية )ILO(، وبعض أعامله متوله منظامت غري 

حكومية دولية داعمة للعامل، مبا يف ذلك منظمة “سوليدريت سنرت )أو مركز التضامن(. كام أن املعهد يتلقى إيرادات 

من بيع كتاب “فيام وراء البالد املطوقة”.

عليكم التعلم من املنظامت املشابهة. عليكم بزيارة املنظامت املحلية املامثلة والتعلم من مناهجهم 
وهياكلهم. فقبل إنفصالهم عن مؤمتر عـُـمـّـال زميبابوي )ZCTU(، ألقى الدكتور “كانينزي Kanyenze” وآخرون 

نظرة فاحصة عن كثب عىل “املعهد الوطني للعمل والتنمية االقتصادية يف جنوب أفريقيا )واملعروف إختصارًا 

.”)”LaRRI“ ( وعىل “معهد بحوث وموارد العمل يف نامبيا )واملعروف إختصارًا باألحرف”NALEDI“ باألحرف

ال تحاولوا أن تكونوا خرباء يف كـُّل يشء. عليكم بإستخدام خدمات الخرباء املحليني، أو شبكات املناطق، يف 
املرشوعات الخاصة يف املناطق التي ليس ملؤسستكم خربة فيها بـعــد.

بالنسبة للنقابات العاملية: إخرجوا من إطار النقابة العاملية الضيق. فالنقابات العاملية بحضورها من 
أمد بعيد إنــمــّـا هـي يف وضع جيد لبناء إئتالفات محلية ووطنية، من شأنها أن تخلق الزخم الالزم إلحداث التغيري.

عليكم ببناء عالقات والعمل يف إطار الهياكل االقليمية. فمن املرجح أن املنظامت يف كافة أرجاء منطقتكم 
، فخلق رشاكات معهم إنــمــّا من شأنه خلق تآزر تكاميل بينكم. إنــمــّـا تعمل عىل قضايا مامثلة، ومن ثـَـمَّ
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