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يموله االتحاد األوروبي،
منشــوراتنا هي جزء من مشــروع «زمن الحرب وما بعد الصرع في ســوريا» الذي ّ
وهو مشــروع بحثي في برنامج «مســارات الشــرق األوســط» ضمن مركز روبرت شــومان للدراســات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنســا.
يقـدّم مشــروع «زمــن الحــرب وما بعد الصراع في ســوريا» تحليــا ٍ
ت عمليةً واســتراتيجيةً لآلفاق ،والتحدّيات ،والتوجّهات ،وخيارات السياســة
العامــة فــي زمــن الحرب ،وفي إطــار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في ســوريا.
إن محتوى منشــورات المشــروع هو من مســؤولية المؤلّفين حصراً.
ي استنســاخٍ إضافي ألغراض أخرى ،ســواء على شــكل نســخ مطبوعة أم
يمكن تنزيل هذا النص ألغراض البحث الشــخصية فقط .إن أ ّ
ّ
والمحررين،
فين
للمؤل
ـة
ـ
الكامل
ـماء
ـ
األس
إلى
ـارة
ـ
اإلش
فيجب
ـه،
ـ
اقتباس
أو
بالنص
إلكترونيــة ،يتطلّــب موافقــة المؤلّفيــن .أما في حال االستشــهاد
ّ
إضافةً إلى العنوان ،والســنة التي نُ ِشــر فيها ،والناشــر.

بين السيطرة والقمع :محنة القوى العاملة السورية
جوزيف ضاهر*

*جوزيــف ضاهــر هــو أســتاذ منتســب بدوام جزئي في معهــد الجامعة األوروبية في فلورنســا (إيطاليا) ،ويعمل تحت رعاية المشــروع البحثي
«زمن الحرب وما بعد الصراع في ســوريا» ضمن برنامج مســارات الشــرق األوســط .وضاهر حائز على دكتوراه في دراســات التنمية من
معهد الدراســات الشــرقية واإلفريقية في جامعة لندن ( ،)٢٠١٥ودكتوراه في العلوم السياســية من جامعة لوزان في سويســرا (.)٢٠١٨
نشــرت هــذه الورقــة البحثيــة أوالً باللغــة اإلنجليزيــة بتاريخ  ٣٠تموز  .٢٠٢٠تولى كل مــن آليكس رويل ومصعب النميــري ترجمتها إلى
اللغة العربية.
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مل ّخص تنفيذي
أدى تحريــر االقتصــاد ،المتزايــد بعــد وصــول بشــار األســد إلــى الســلطة قبــل عقــد مــن االنتفاضــة الســورية ،إلــى
تعميــق ظــروف المعيشــة والعمــل الصعبــة لــدى قطاعــات واســعة مــن القــوى العاملــة فــي البــاد .وقــد تــردّى
الوضــع العــام مــن النواحــي كافّــة مــع بــدء الحــرب ،إذ تقلّصــت القــوى العاملــة بشــكل كبيــر علــى خلفيــة دمــار
البنيــة التحتيــة ،والعســكرة ،والتهجيــر القســري لمالييــن الســوريين .وفــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت مشــاركة النســاء
فــي ســوق العمــل بشــكل ملحــوظ ،ولكــن دون تعزيــز دورهـ ّ
ـن االجتماعــي أو االقتصــادي فــي المجتمــع.
يمــارس النظــام الســوري القمــع ضــد النشــاط المســتقل للعمــال والفالحيــن .وقــد فــرض آليــة للتحكــم بهــم عبــر
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام للفالحيــن ومؤسســات أخــرى ،إضافــة إلــى سياســات مبنيــة علــى
الزبائنيــة ،والــوالء السياســي والطائفــي ،والتمييــز اإلثنــي فرضــت عوائــق جديــة أمــام بــروز أي حركــة عماليــة
ّ
منظمــة ذاتيـا ً وصاحبــة هويــة طبقيــة واضحــة .وتحــت حكــم حــزب البعــث ،أًعيــد إنتــاج وتصويــر اتحــادات العمــال
والفالحيــن ونقابــات المهنييــن بصفتهــا جــزءا ً مــن النظــام ،فــي خطــاب الدولــة وتمثالتهــا الداخليــة والخارجيــة ،كمــا
فــي تقديمهــا لخدمــات معينــة بعــد عــام  .٢٠١١لقــد كانــت وظيفــة االتحــاد العــام لنقابــات العمــال تعزيــز سياســات
النظــام وتح ّكمــه بالمجتمــع.
لــم تمنــع هــذه الظــروف ظهــور أشــكال صغيــرة مــن االحتجــاج والمعارضــة العماليــة ضــد تــردّي األوضــاع
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ولكــن تلــك المعارضــة لــم تزعــزع اســتقرار النظــام بشــكل حقيقــي .إن غيــاب حركــة
عماليــة فــي ســوريا يشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام تحســين األوضــاع المعيشــية لمختلــف قطاعــات القــوى العاملــة.
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مقدّمة
فــي حيــن تــم تنــاول الوضــع االجتماعي-االقتصــادي فــي ســوريا بشــكل جزئــي ضمــن األبحــاث المعنيــة بانــدالع
انتفاضــة  ١٥آذار  ٢٠١١وتطورهــا 1،ظلــت القــوى العاملــة 2ودورهــا وظــروف انخراطهــا غائبـةً بصــورة شــبه
كليّــة عــن التحليــات ،أو اقتصــر حضورهــا علــى التحليــات الســابقة لألحــداث األخيــرة.
أثّــر التحــول فــي طبيعــة التشــكل الطبقــي وبنــاء الدولــة منــذ اســتحواذ حافــظ األســد علــى الســلطة عــام ١٩٧٠
–وهــو بدايــة عصــر االنفتــاح االقتصــادي– وعالقتهــم بالممارســة السياســية للدولــة علــى الديناميــات االجتماعيــة-
السياســية لالنتفاضــة ومســارها 3.إذ صــارت الدولــة تســتجيب بشــكل متزايــد الهتمامــات لمجتمــع أصحــاب األعمال
فــي مختلــف المجتمعــات الدينيــة –مــن لديهــم روابــط اجتماعيــة و/أو سياســية و/أو ماليــة وثيقــة مــع النخبــة
الحاكمــة -فــي حيــن عانــت القــوى العاملــة األوســع ،إلــى جانــب قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع ،مــن الفقــر
وتدهــور الظــروف المعيشــية.
ـرة فــي طليعــة االنتفاضــة ،لكــن
كان الع ّمــال الريفيّــون المه ّمشــون والموظفــون المدنيــون وأصحــاب األعمــال الحـ ّ
هــذه الشــريحة مــن الســكان لــم تكـ ّـون تنظيمــات علــى أســاس هويتهــا الطبقيــة .بــل بقــي النشــاط الجمعــي الــذي
يقــوده الع ّمــال محــدوداً ،حتــى حيــن تــردّى وضعهــم االجتماعــي نتيجــة النــزاع المســلّح .وحتــى اآلن فــي ٢٠٢٠
مــا زال غيــاب تنظيمــات العمــال المســتقلة أمــرا ً واقعـاً ،رغــم تصاعــد االنتقــادات واالحتجاجــات ضــد السياســيات
االقتصاديــة للحكومــة منــذ بدايــة العــام.
تحــاول هــذه الدراســة اإلحاطــة بأوضــاع العمــال فــي ســوريا واألســباب التــي منعــت نشــوء حركــة عماليــة أو
فعــل عمالــي جمعــي أثنــاء االنتفاضــة أو فــي األعــوام الالحقــة لهــا .مــا هــي الوســائل التــي اســتخدمها النظــام لمنــع
ـرك جماعــي للعمــال؟ ومــا هــو دور النقابــات العماليــة فــي إعاقــة هــذا المســعى؟
حــدوث تحـ ّ
تقـدّم الورقــة أوالً نظــرة عا ّمــة علــى تطــور ســوق العمــل خــال الســنوات العشــرين لحكــم بشــار األســد ،مــع تقييــم
خــاص لوضــع النســاء .وتــدرس الحق ـا ً الــدور القمعــي لنقابــات العمــال والفالحيــن والنقابــات المهنيــة ،وتحولهــا
إلــى أداة للحشــد والهيمنــة فــي يــد النظــام .وفــي هــذا الســياق ،تتنــاول الورقــة علــى وجــه الخصــوص االتحــاد العــام
لنقابــات العمــال 4،ثــم تنظــر علــى حــدة إلــى حــاالت المعارضــة الع ّماليــة ،التــي ظهــرت بشــكل ملحــوظ فــي بعــض
الشــركات التــي تديرهــا روســيا فــي ســوريا .وتشــير الدراســة بشــكل موســع إلــى التقاريــر اإلعالميــة والمقــاالت
الصحفيــة المنشــورة فــي ســوريا حــول هــذه القضايــا.

 1عمــر ضاحــي وياســر منيــف« ،الثــورات فــي ســوريا :تتبــع التقــارب بيــن االســتبداد والنيوليبراليــة» (باالنكليزيــة) ،مجلــة الدراســات اآلســيوية واألفريقيــة ٤٧
( ،)٤آب ٣٣٢-٣٢٣ ،٢٠١٢؛ جلبيــر أشــقر ،الشــعب يريــد :بحــث جــذري فــي االنتفاضــات العربيــة ،آكــت ســود .٢٠١٣
 2تتألــف القــوة العاملــة مــن جميــع األشــخاص فــي ســن العمــل ،الذيــن يمثلــون اليــد العاملــة المنتجــة للســلع والخدمــات خــال فتــرة مرجعيــة زمنيــة محــددة.
وتشــير القــوة العاملــة إلــى مجمــوع مــن هــم فــي ســن العمــل ،ســواء كانــوا يعملــون أو عاطليــن عــن العمــل.
 3إليزابيــث لونغونيــس« ،التصنيــع ومعنــاه االجتماعــي» (بالفرنســية) ،آ .رايمونــد ،ال ســيري أوجــوردويhttps://bit.ly/30PUohh ،٣٥–٣٢٧ ،١٩٨٠ ،؛
حنــا بطاطــو ،فالحــو ســوريا ،أبنــاء وجهائهــم الريفييــن األقــل شــأنا ً وسياســتهم ،مطبعــة جامعــة برينســتون١٩٨١،؛ فولكــر برثيــس ،االقتصــاد السياســي فــي
ســوريا تحــت حكــم األســد ،آي.بــي تــورس.١٩٩٥ ،
 4تــم تأســيس االتحــاد العــام لنقابــات العمــال عــام  ،١٩٣٨بعــد نحــو عقــد مــن تطــور وإعــادة هيكلــة الحركــة العماليــة .وبعــد صــدور مرســوم تشــريعي عــام
 ،١٩٦٨تو ّجــب تنظيــم جميــع النقابــات داخــل االتحــاد العــام لنقابــات العمــال.
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الجزء األول :تـ(دهـ)طور سوق العمل ()٢٠٢٠-٢٠٠٠
فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات ،أدخــل الجنــاح الجــذري لحــزب البعــث سياســات (كاإلصــاح الزراعي
والتأميــم وخلــق قطــاع عــام واســع) وضعــت حــدا ً للتفــاوت الطبقــي الراســخ ،وأوجــدت نظامـا ً للضمــان االجتماعــي
والخدمــات الحكوميــة المجانيــة ،والتعليــم والطبابــة المجانييــن .ومــع وصــول حافــظ األســد إلــى الســلطة عــام
 ١٩٧٠أُنهيــت تلــك السياســات وتــم التو ّجــه نحــو كســب دعــم وتأييــد القطــاع الخــاص ،عبــر تطبيــق إجــراءات
ووضــع ســقف للتوظيــف فــي
تدريجيــة لتحريــر االقتصــاد .وفــي الوقــت ذاتــه ،فُرضــت إجــراءات تقشــفية حــادةُ ،
القطاعيــن العــام واإلداري ،ولــم ترتفــع األجــور بمــا يتناســب مــع التضخــم .انخفــض الدعــم عــن مســتهلكي المــواد
الزراعيــة والصناعيــة بشــكل كبيــر فــي الثمانينيــات والتســعينيات 5.وتراجعــت نســبة اإلنفــاق الحكومــي مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي مــن  ٤٨بالمئــة عــام  ١٩٨٠إلــى  ٢٥بالمئــة عــام  6.١٩٩٧وهكــذا تــم تســريع االنتقــال مــن
االقتصــاد الرأســمالي المو ّجــه إلــى رأســمالية المحاســيب فــي الثمانينيــات والتســعينيات بســبب التخلّــي التدريجــي
عــن االقتصــاد المو ّجــه مركزيّــاً .وشــهدت نهايــة التســعينيات تفاقمــا ً فــي المشــاكل االجتماعية-االقتصاديــة :إذ
ارتفــع معـدّل الفقــر إلــى  ١٤.٣بالمئــة عامــي  ،١٩٩٧-١٩٩٦وانخفضــت القــوة الشــرائية لــدى الع ّمــال الســوريين
7
بنســبة  ١٢بالمئــة ســنويا ً بيــن عامــي  ١٩٩٤و.٢٠٠٠
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أدى تســارع تحريــر االقتصــاد خــال العقــد األول مــن حكــم بشــار األســد إلــى زيــادة تضــرر القــوى العاملــة
الرســمية ،ودفــع إلــى توســيع نطــاق العمــل فــي الســوق الســوداء 8.وانخفــض معــدل المشــاركة فــي القــوة العاملــة
لمــن تبلــغ أعمارهــم  ١٥عامـا ً فمــا فــوق مــن  ٥٢.٣بالمئــة عــام  ٢٠٠١إلــى مــا بيــن  ٣٩و ٤٣بالمئــة عــام .٢٠١٠
وارتفعــت نســبة البطالــة والبطالــة المقنّعــة ،ال ســيما بيــن الشــباب ،ولــم تتم ّكــن ســوق العمــل الحكوميــة مــن
زودت الجامعــات والمعاهــد
اســتيعاب القــوى العاملــة الجديــدة ،خاصــة مــن الخريجيــن الشــباب .فقبــل عــام ّ ،٢٠١١
التقنيــة الســورية ســوق العمــل بـــ ٢٠٠ألــف عامــل جديــد مــن ذوي المهــارات العاليــة كل عــام ،فيمــا لــم تتم ّكــن
الدولــة مــن توفيــر ســوى  ٦٠ألــف وظيفــة ســنوياً ،ولــم يكــن بمقــدور القطــاع الخــاص فعــل شــيء يُذكــر لتعويــض
9
الفــارق الــذي بلــغ  ١٤٠ألــف شــخص.
وفــي الوقــت ذاتــه ،تقلّصــت القــوة العاملــة الزراعيــة بنســبة  ٤٠بالمئــة بيــن عامــي  ٢٠٠٢و ،٢٠٠٨لتنخفــض
أضــر
مــن  ١.٤مليــون عامــل إلــى  ٨٠٠ألــف عامــل .وبالتــوازي مــع ذلــك ،تمــت خصخصــة األراضــي مــا
ّ
بــآالف الفالحيــن فــي الشــمال الشــرقي .واتضحــت قســوة هــذا األمــر خاصــة مــع فتــرة الجفــاف بيــن عامــي ٢٠٠٧
ـر مليــون فــاح إلــى اللجــوء إلــى المســاعدات الدوليــة واإلمــدادات الغذائيــة ،وهاجــر ٣٠٠
و ،٢٠٠٩حيــث اضطـ ّ
ألــف شــخص مــن الشــمال الشــرقي إلــى دمشــق وحلــب ومــدن أخــرى .وســاهمت عــدة قوانيــن أخــرى تعــود
بالفائــدة علــى ُمـ ّ
ـاك األراضــي علــى حســاب الفالحيــن فــي إضعــاف القــوى العاملــة الزراعيــة .فالقانــون رقــم ،٥٦
الصــادر عــام  ٢٠٠٤والــذي ينظــم العالقــات فــي قطــاع الزراعــة ،ســمح ل ُمـ ّ
ـاك األراضــي بإنهــاء جميــع عقــود
اإليجــار بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى توقيعهــا ،وأتــاح لهــم ذلــك طــرد الفالحيــن مــن األراضــي التــي عملــوا
بهــا علــى مــدى جيليــن مقابــل تعويضــات هزيلــة (وحــدث ذلــك دون تعويضــات فــي معظــم األحيــان) واســتبدالهم
بعمــال مؤقتيــن .وأســفر هــذا القانــون الــذي نُفــذ عــام  ٢٠٠٧عــن طــرد مئــات آالف المســتأجرين والعمــال ،خاصــة
 5بيرتس ،االقتصاد السياسي لسوريا تحت حكم األسد.٣٧ ،
 6روبــرت غولــدن« ،اإلســكان وعــدم المســاواة والتغييــر االقتصــادي فــي ســوريا» ،المجلــة البريطانيــة لدراســات الشــرق األوســط ،المجلــد  ،٣٨العــدد ،٢
.١٩٢ ،٢٠١١
 7ليندا مطر ،االقتصاد السياسي لالستثمار في سوريا (باإلنكليزية) ،بالغريف.١٠٩ ،٢٠١٥ ،
 8جوزيــف ضاهــر« ،الســياق السياســي االقتصــادي إلعــادة اإلعمــار فــي ســوريا :اآلفــاق فــي ظــل إرث تنمــوي غيــر متكافــئ» ،تقريــر مشــروع بحثــي
(فلورنســا :معهــد الجامعــة األوروبيــة ،مســارات الشــرق األوســط ،زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا ،كانــون األول ،)٢٠١٨
https://bit.ly/2wQ43Jn
 9سبوتنيك عربي« ،رئيس اتحاد عمال سوريا :إعادة اإلعمار ستتم بأيد سورية ،ولسنا بحاجة ألحد» ٣٠ ،نيسان https://bit.ly/2Y72aTU ،٢٠١٨
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فــي المــدن الســاحلية كطرطــوس والالذقيــة 10.وانخفضــت حصــة الزراعــة مــن العمالــة مــن نحــو  ٣١بالمئــة عــام
11
 ٢٠٠٠إلــى  ١٣.٥بالمئــة فقــط عــام .٢٠١١
قُـدّرت نســبة البطالــة العامــة مــع حلــول عــام  ٢٠١٠بنحــو  ٢٥بالمئــة ،خالفـا ً إلحصــاءات الدولــة الرســمية التــي
قالــت إنهــا تبلــغ  ٨.٦بالمئــة ،فيمــا بلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب  ٤٨بالمئــة فــي العــام التالــي 12.وانعكــس
االنكمــاش فــي معــدل مشــاركة القــوى العاملــة فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة ،لكنــه كان أكثــر وضوح ـا ً فــي
المناطــق الريفيــة ،حيــث اختــار الع ّمــال ذوو المهــارات الهجــرة فــي معظــم األحيــان للبحــث عــن أجــور أفضــل.
وانخفضــت حصــة األجــور فــي الدخــل القومــي مــن  ٤١بالمئــة عــام  ٢٠٠٤إلــى  ٣٣بالمئــة بيــن عامــي ٢٠٠٨
و 13.٢٠٠٩وبالتالــي مثّلــت األربــاح واإليجــارات أكثــر مــن  ٦٧بالمئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي قبــل عــام
 .٢٠١١وقــد أصــدر االتحــاد العــام لنقابــات الع ّمــال التابــع للدولــة بيانـا ً اســتنكر فيــه حقيقــة أن «األثريــاء ازدادوا
ثــرا ًء ،والفقــراء ازدادوا فقــراً… فيمــا يبحــث أصحــاب الدخــل المحــدود ،الذيــن يشـ ّكلون  ٨٠بالمئــة مــن الســكان
14
الســوريين ،عــن أعمــال إضافيــة لتأميــن احتياجاتهــم».
انعكســت هــذه الديناميــات أيضـا ً فــي ميــدان حقــوق العمــال وقوانينهــم فــي القطــاع الخــاص .فبعــد ســنوات عديــدة
مــن التحضيــر والمناقشــات ،أصــدرت الحكومــة القانــون رقــم  ١٧عــام  ،٢٠١٠الــذي ّ
ينظــم العالقــة بيــن العمــال
وأصحــاب العمــل فــي كل مــن القطــاع الخــاص ،والخاص-الحكومــي ،والتعاونــي ،ويتحيّــز ألصحــاب العمــل
علــى حســاب الع ّمــال .أظهــر القانــون تفضيــل الســلطات الســورية لحمايــة رأس المــال واألربــاح علــى حســاب
حمايــة الع ّمــال ،وأعطــى أصحــاب العمــل ،بشــكل واضــح ،الحــق فــي فصــل موظفيهــم دون تقديــم أي تبريــرات
وبتعويضــات محــدودة .ووفقــا ً لإلحصــاءات الرســمية ،فُصــل  ١٠٠ألــف ســوري مــن وظائفهــم منــذ تطبيــق
القانــون 15.وفــي عــام  ،٢٠٢٠ذكــر المرصــد العمالــي للدراســات والبحــوث ،وهــو مركــز أبحــاث تابــع لالتحــاد
العــام لنقابــات العمــال ،أن معظــم العامليــن فــي القطــاع الخــاص ،باســتثناء قطاعــي الماليــة والتأميــن ،ال يتمتعــون
بأبســط الحقــوق المنصــوص عنهــا فــي القانــون رقــم  ،١٧مثــل الزيــادات الدوريــة فــي األجــور ،والتأميــن الصحي،
16
والشــمول فــي برامــج التأميــن االجتماعــي.
وبصــورة أع ـ ّم ،ورغــم االعتــراف بحــق المفاوضــة الجماعيــة فــي قانــون العمــل رقــم  ١٧لعــام  ،٢٠١٠تحتفــظ
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بســلطات واســعة لمعارضــة ورفــض تســجيل االتفاقــات الجماعيــة ال ُمبرمــة.
عــاوة علــى ذلــك ،ورغــم الســماح باإلضرابــات علــى المســتوى الرســمي فــي القطــاع الخــاص ،ولكــن غالبـا ً مــا
يتــم التنــازل عنهــا خوفـا ً مــن العقوبــة أو الغرامــات .ففــي قطاعــات كالنقــل واالتصــاالت ،يُعاقــب علــى اإلضرابــات
التــي يشــارك فيهــا أكثــر مــن  ٢٠عام ـاً بغرامــات ،وحتــى بأحــكام بالســجن .بينمــا قــد تــؤدي إعاقــة الموظفيــن
17
الحكومييــن لعمــل خدمــات الدولــة إلــى حرمانهــم مــن حقوقهــم المدنيــة.

 10مريــم عبابســة« ،نهايــة الجفــاف العالمــي والتحــول الزراعــي شــمال شــرقي ســوريا ( »)٢٠١٠-٢٠٠٧فــي رايمونــد هينيبــوش (محــرر) ،ســوريا :مــن صعود
االســتبداد إلــى الثورة؟ ،منشــورات جامعــة ســيراكيوز.٢٠٠ ،٢٠١٥ ،
 11مجموعة البنك الدولي« ،خسائر الحرب :التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا» ١٠ ،تموز https://bit.ly/2z3zxx9 ،١٠-٩ ،٢٠١٧
 12المصدر السابق
 13نبيــل مــرزوق« ،التنميــة المفقــودة فــي ســوريا ..بــا رؤيــة» ،عزمــي بشــارة (محــرر) ،جــذور الثــورة الســورية ،دراســات ســورية ،المركــز العربــي
لألبحــاث ودراســة السياســات.٤٢ ،٢٠١٣ ،
 14رايمونــد هينبــوش وتينــا زنتــل« ،االنتفاضــة الســورية والعقــد األول لألســد فــي الســلطة» ،رايمونــد هينيبــوش وتينــا وزينتــل (محــرران) ،ســوريا مــن
اإلصــاح إلــى الثــورة .المجلــد  :١االقتصــاد السياســي والعالقــات الدوليــة ،مطبوعــات جامعــة ســيراكيوز.٢٩٦ ،٢٠١٥ ،
 15تشرين« ،حكومة النظام تعدل قانون العمل في القطاع الخاص» ،المرصد السوري ١٣ ،آذار https://bit.ly/2N326Ov ،٢٠١٩
 16رشــا ســيروب« ،صدمــة كورونــا ...والعامليــن فــي القطــاع الخــاص» ،المرصــد الع ّمالــي للدراســات والبحــوث التابــع االتحــاد العــام لنقابــات العمــال٢ ،
نيســان https://bit.ly/2YOUBQK ،٢٠٢٠
 17اتحاد النقابات الدولي« ،المسح السنوي  ٢٠١٢النتهاكات الحقوق النقابية  -سوريا» ٦ ،حزيران https://bit.ly/2N8zofj ،٢٠١٢
 18المركز السوري لبحوث السياسات« ،العدالة لتجاوز النزاع في سوريا» ١ ،حزيران https://bit.ly/3dA3iEI ،٩ ،٢٠٢٠
 19سيروب« ،صدمة كورونا».
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القوة العاملة بعد تسع سنوات من الدمار
أدى تدميــر قطاعــات كبيــرة مــن االقتصــاد وعســكرة المجتمــع والتهجيــر القســري لمالييــن الســوريين ،إلــى تقليــص
حجــم القــوى العاملــة فــي البــاد .فبيــن عامــي  ٢٠١١و ،٢٠١٩انخفــض إجمالــي عــدد الموظفيــن المســجلين مــن
 ٥.١٨٤مليــون إلــى  ٣.٠٥٨مليــون 18،بينهــم مــا يزيــد قليـاً عــن مليــون موظــف حكومــي ،بمــا فــي ذلــك العامليــن
فــي قطــاع الصناعــة العامــة ،مقابــل نحــو  ٧٦٠ألــف موظــف مؤهــل فــي القطــاع الخــاص ،و ١.٢مليــون يعملــون
لحســابهم الخــاص 19.وتراجــع دور األجــور فــي إنتــاج الثــروة فــي ســوريا طيلــة فتــرة الحــرب ،حيــث أشــارت
تقديــرات إلــى أن حصــة األجــور مــن الدخــل القومــي بلغــت نحــو  ٢٠بالمئــة ،بينمــا شـ ّكلت األربــاح واإليجــارات
20
النســبة المتبقّيــة ( ٨٠بالمئــة) عنــد كتابــة هــذه الدراســة فــي تمــوز .٢٠٢٠

الخريطة ّ .١
توزع العمال في قطاعات االقتصاد الخاصة ()٢٠٢٠

21

المصدر :المرصد العمالي للبحوث والدراسات التابع لالتحاد العام لنقابات العمال.

اســتمر النظــام بسياســته التــي تُهمــل الظــروف المعيشــية للقــوى العاملــة .وحدثــت زيــادات رمزيــة فقــط فــي
األجــور فــي القطــاع العــام ،بينمــا عدّلــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،عــام  ٢٦ ،٢٠١٩مــادة مــن قانــون
العمــل رقــم  ١٧لعــام  ،٢٠١٠مــا أدى إلــى تغيّــرات طفيفــة للغايــة :زيــادة قليلــة فــي األجــور (نحــو  ٩بالمئــة)
وضمــان اســتحقاق إجــازة األمومــة 22.إضافــة إلــى رفــع الحــد األدنــى لألجــور الشــهرية فــي جميــع القطاعــات مــن
 ١٦,١٧٥ليــرة ســورية إلــى  ٤٧,٦٧٥ليــرة ســورية فــي كانــون األول  .٢٠١٩إال أن هــذه اإلجــراءات لــم تعالــج
تدهــور الظــروف المعيشــية للعمــال.
تســتمر القــدرة الشــرائية باالنخفــاض لــدى القــوى العاملــة ،ولــدى جميــع الســكان بوجــه عــام ،إذ تُشــير التقديــرات
إلــى انكمــاش صاعــق ،بلــغ  ٩٣بالمئــة بيــن أيــار  ٢٠١٠وأيــار  ،٢٠٢٠وقــد ازدادت النفقــات الشــهرية لعائلــة مــن
 20قاسيون« ،افتتاحية قاسيون  :٩٧١زيادة األجور ضرورة ...إنسانية ووطنية» ٢١ ،حزيران https://bit.ly/2NqIjJ6 ،٢٠٢٠
 21سيروب« ،صدمة كورونا».
 22تشرين« ،حكومة النظام تعدل قانون العمل في القطاع الخاص» ،المرصد السوري ١٣ ،آذار https://bit.ly/2N326Ov ،٢٠١٩
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خمســة أفــراد فــي دمشــق مــن  ٣٨٠ألــف ليــرة ســورية فــي كانــون الثانــي  ٢٠٢٠إلــى  ٥٥٠ألــف ليــرة ســورية
بدايــة حزيــران  ،٢٠٢٠وذلــك بســبب االنخفــاض الهائــل فــي قيمــة الليــرة الســورية 23.ويتــراوح متوســط األجــر
الشــهري فــي القطــاع العــام عــام  ٢٠٢٠بيــن  ٨٠ألــف و ١٠٠ألــف ليــرة ســورية (بيــن  ٣٢و ٤٠دوالرا ً أمريكيـاً)،
مقابــل  ١٢٠ألــف إلــى  ١٥٠ألــف ليــرة ســورية فــي القطــاع الخــاص (بيــن  ٤٨و ٦٠دوالرا ً أمريكي ـاً) 24.وفــي
منتصــف حزيــران  ،٢٠٢٠ق ـدّر تقريــر نُشــر فــي ســوريا أنــه يجــب رفــع متوســط الراتــب الشــهري إلــى ٣١٠
آالف ليــرة ســورية ( ١٢٤دوالرا ً أمريكي ـاً) للوصــول إلــى القــدرة الشــرائية التــي كانــت موجــودة عــام ،٢٠١٠
األمــر الــذي يتطلــب زيــادة مســتوى األجــور الحالــي بنســبة  ٤٢٠بالمئــة ،وهــي زيــادة ،إن حدثــت ،ســتُكلّف
ً 25
الحكومــة  ٥٠٠مليــار ليــرة ســورية إضافيــة ( ٢٠٠مليــون دوالر أمريكــي) شــهريا.
يُجبــر هــذا الوضــع العمــال علــى البحــث عــن مصــادر بديلــة للدخــل بغيــة ضبــط ميزانيتهــم الشــهرية ،عائديــن
بذلــك إلــى الديناميــة الســابقة لعــام  .٢٠١١إذ يعمــل كثيــر مــن موظفــي القطــاع العــام فــي وظائــف إضافيــة ،فيمــا
تــزداد تكلفــة الرشــوة ،ويهاجــر عــدد كبيــر مــن العمــال ذوي المهــارات العاليــة أمـاً بظــروف أفضــل فــي المعيشــة
والعمــل.
أدّت جائحــة كوفيــد ١٩-إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الظــروف المعيشــية للغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة،
حيــث أُصيبــت قطاعــات االقتصــاد (الســياحة والتجــارة والبنــاء ..وغيرهــا) بشــلل فعلــي .ولــم يحصــل العمــال فــي
هــذه القطاعــات علــى أي رواتــب أثنــاء انتشــار الوبــاء ،حيــث توقفــت أعمالهــم ،فيمــا خفّضــت بعــض الشــركات
ّ
موظفيهــا .ومــن هــذه الناحيــة ،كان الموظفــون الحكوميــون أفضــل حــاالً ،وكانــت أجورهــم
الخاصــة رواتــب
مضمونــة بوجــه عــام.
تفتقــر الدولــة الســورية إلــى اإلمكانيــات الماليــة لتعويــض الخســائر االقتصاديــة التــي تكبّدهــا مئــات آالف العمــال
كنتيجــة مباشــرة للوبــاء .وقــد أطلقــت الحكومــة فــي منتصــف نيســان «الحملــة الوطنيــة لالســتجابة االجتماعيــة
ـراء الجائحــة.
الطارئــة» ،برعايــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،بهــدف مســاعدة العمــال المتضرريــن جـ ّ
26
وبعــد عــدة أســابيع ،تــم تعليــق التســجيل علــى موقــع الــوزارة بعــد تقـدّم أكثــر مــن  ٤٥٠ألــف شــخص .ومــع حلول
نهايــة شــهر أيــار حصــل أقــل مــن  ٥آالف شــخص –خالفـا ً للتوقّــع الســابق باســتفادة  ٢٠ألــف– علــى مخصصــات
لمــرة واحــدة ،بلغــت ١٠٠ألــف ليــرة ســورية (مــا يعــادل  ٥٤دوالرا ً أمريكي ـا ً بســعر الصــرف حينهــا ،والبالــغ
 ١٨٦٠ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي) 27.ووفقـا ً لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة ،مــن المتوقــع أن يتلقّــى نحــو ٨٠
ألــف عامــل مبلغ ـا ً مماث ـاً فــي األشــهر الخمســة المقبلــة ،وذلــك بعــد أن تلقّــى  ١٨,٥٠٠عامــل مخصصاتهــم فــي
28
بدايــة تمــوز .٢٠٢٠
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتســم القــوة العاملــة بوجــود مســتويات عاليــة مــن البطالــة وانخفــاض األجــور ونقــص ذوي
المهــارات فــي صفوفهــا .وإن كان ممكنـا ً إرجــاع ســبب ارتفــاع معــدالت البطالــة إلــى تدميــر قطاعــات كبيــرة مــن
االقتصــاد وقلــة الفــرص ،إنّمــا ال يصـ ّح نســيان دور التهديــدات باالعتقــال بتهمــة التخلّــف عــن الخدمــة العســكرية،
التــي تــؤدي إلــى التــزام كثيــر مــن الشــبان منازلهــم ،أو بحثهــم عــن عمــل يومــي غيــر آمــن وال رســمي وبأجــر
منخفــض بغيــة تجنــب الخدمــة العســكرية القســرية .وقــد اتّضــح النقــص فــي فــرص العمــل المجزيــة فــي منتصــف
29
شــهر حزيــران  ،٢٠٢٠حيــن تقــدم  ١١ألــف مواطــن لشــغل  ١٨٠وظيفــة فــي القصــر العدلــي فــي طرطــوس.
 23قاسيون ،افتتاحية قاسيون .٩٧١
 24ما لم يتغير األمر حتى اللحظة ،فإن سعر الصرف ال ُمفترض هو  ٢٥٠٠ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد.
 25االقتصاد اليوم« ،تقرير ٣١٠ :آالف ليرة األجر الشهري المطلوب لزيادة القوة الشرائية لألسرة السورية» ٢٤ ،حزيران ،٢٠٢٠
 26تــم تخفيــض عــدد األشــخاص المســجلين لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي نهايــة المطــاف إلــى أقــل مــن  ٤٠٠ألــف فــي تمــوز  ٢٠٢٠بعــد
تســريب قائمــة أوليــة باألســماء ،مــا تســبب فــي جــدل وانتقــاد ألن العديــد مــن األفــراد المدرجيــن فــي القائمــة لــم يُعتبــروا بحاجــة إلــى مســاعدة ماليــة.
 27كان مــن المقــرر دفــع المخصصــات قبــل عيــد الفطــر ،لكــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل واجهــت العديــد مــن المشــاكل ،بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى
إعــادة تقييــم قائمــة األشــخاص المؤهليــن لتلقــي المســاعدة الماليــة.
 28نبال إبراهيم« ،فيه  ١٨٥٠٠مستفيد ...القادري لـ’الوطن‘ ،»...الوطنhttps://bit.ly/3ffHPSc ،
 29الوطن ١١« ،ألف مواطن تقدموا إلشغال  ١٨٠وظيفة في عدلية طرطوس!» ١٥ ،حزيران https://bit.ly/2YHrBu5 ،٢٠٢٠
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ويواجــه العمــال المياومــون فــي القطــاع العــام أيضـا ً ظــروف عمــل مزعزعــة للغايــة ،ويتض ّمــن ذلــك غيــاب مزايــا
اجتماعيــة محــددة .ففــي تمــوز  ،٢٠٢٠علــى ســبيل المثــال ،أصــدر مســؤولو محافظــة دمشــق قــرارا ً يقضــي بعــدم
تجديــد عقــود أكثــر مــن  ١٠٠٠عامــل ميــاوم بســبب الوضــع المالــي الصعــب للمحافظــة وارتفــاع الحــد األدنــى
لألجــور .وبعــد انتقــادات شــديدة ،تــم إلغــاء القــرار بعــد أيــام قليلــة فــي بيــان لمحافظ دمشــق المهنــدس عــادل العلبي،
30
الــذي أوضــح أنــه تــم تحويــل األمــوال إلــى الميزانيــة لتعويــض هــذه الوظائــف وحمايــة ســبل عيــش الموظفيــن.
بيــد أن ذلــك كشــف عــن الظــروف المتقلّبــة والهشــة التــي تســود فــي قطــاع العمــل ،رغــم قــدرة االتحــاد العــام
لنقابــات العمــال بيــن عامــي  ٢٠١٥و ٢٠٢٠علــى تحويــل وضــع  ٨٠٠٠عامــل –مــن أصــل إجمالــي  ١٣ألــف
ً 31
عامــل– فــي مؤسســات وكيانــات الدولــة مــن عمــال مياوميــن إلــى متعاقديــن ســنويا.

فضاء جديد للنساء؟
أثّــر تحريــر االقتصــاد التدريجــي فــي العقــود القليلــة الماضيــة علــى مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل .ففــي بدايــة
الســبعينيات ارتفــع عــدد النســاء فــي القــوى العاملــة ّ
باطــراد ،وظهــر ذلــك بشــكل ملحــوظ فــي القطــاع المملــوك
للدولــة ،لكــن هــذه النســبة تراجعــت كثيــرا ً مــع نهايــة الثمانينيــات .وحــدث األمــر ذاتــه فــي قطــاع الخدمــات ،الــذي
ارتفعــت فيــه نســبة مشــاركة النســاء مــن  ١٨بالمئــة عــام  ١٩٧٠لتصــل إلــى  ٤٧.٢بالمئــة عــام  ،١٩٨١لكنهــا
انخفضــت إلــى  ٣٠.٢عــام  32.١٩٩٥وكانــت نســبة مشــاركة النســاء فــي القطــاع العــام أعلــى علــى الــدوام مــن
ـاهمتهن وإنتاجيتهـ ّ
ّ
ـن االقتصاديــة فــي القطــاع الخــاص كانــت
نســبة مشــاركتهن فــي القطــاع الخــاص ،لكــن مسـ
أعلــى بكثيــر فــي العقــد األول مــن القــرن الحالــي ،حيــث وصلــت إلــى  ٧٠بالمئــة عــام  ،٢٠١٠فــي حيــن بلغــت
 ٣٠بالمئــة فقــط فــي القطــاع العــام .وانخفضــت نســبة مشــاركة النســاء فــوق  ١٥عامـا ً مــن نحــو  ٢٠.٥بالمئــة عــام
 ٢٠٠١إلــى  ١٣بالمئــة عــام  ،٢٠١٠لتكــون بذلــك مــن أقــل النســب عالميّ ـاً .وحتــى فــي القطــاع الخــاص الــذي
نشــط مجــدداً ،انخفــض عــدد النســاء .وتعكــس آلي ـةُ عمــل القطــاع الخــاص المفتقــر إلــى الرقابــة ،طبيع ـةَ النظــام
33
األبــوي الســائد فــي المجتمــع الســوري ،والــذي ازدهــر علــى حســاب الوضــع االقتصــادي للنســاء الســوريات.
وأدى النقــص المفاجــئ فــي عــدد الرجــال فــي المجتمــع الســوري بســبب الحــرب و/أو الهجــرة ،ونقــص الرجــال
المؤهليــن للعمــل بســبب اإلصابــة أو الســجن ،إلــى خلــق مســاحة جديــدة للنســاء لشــغل مجــاالت معينــة فــي المجتمــع
والقــوى العاملــة عــادة ً مــا كان يشــغلها الرجــال أو يتعـذّر علــى النســاء الوصــول إليهــا 34.علــى ســبيل المثــال ،وفقـا ً
لتقديــرات منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) ،ش ـ ّكلت النســاء نســبة  ٦٥بالمئــة مــن الســكان النشــطين اقتصادي ـا ً
فــي الزراعــة عــام  ،٢٠١٥بزيــادة قدرهــا  ٦بالمئــة عــن عــام  .٢٠٠٩وفــي بعــض المجــاالت ،قــد تشـ ّكل النســاء
نســبة تصــل إلــى  ٩٠بالمئــة مــن القــوة العاملــة الزراعيــة .ونتيجــة لذلــك ،بحلــول عــام  ،٢٠١٦شـ ّكلت األســر التــي
تقودهــا النســاء نســبة  ١٧-١٢بالمئــة مــن الســكان فــي ســوريا ،ونســبة تصــل إلــى الثلــث بيــن الســوريين فــي بلــدان
اللجــوء 35،وقــد اســتمرت هــذه الظــروف علــى امتــداد الســنوات الفائتــة .وفــي نيســان  ،٢٠١٨أعلــن مســؤول فــي
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أن عــدد النســاء مقابــل الرجــال فــي ســوق العمــل بلــغ أربعــة أضعــاف .فيمــا
36
قُـدّرت هــذه النســبة بـــ ٣.١امــرأة مقابــل كل رجــل فــي القطــاع العــام.

 30البعث ميديا« ،محافظ دمشق يحسم قضية أكثر من ألف عامل بعدم فصل أي منهم وتأمين استثمارات إضافية» ٨ ،تموز ،٢٠٢٠
https://bit.ly/2ZoSi8x
 31سناك سوري« ،رئيس اتحاد العمال يعد العمال المياومين بإنهاء ملفهم» ٥ ،شباط https://bit..ly/395JBn3 ،٢٠٢٠
 32فولكر بيرتس ،سوريا في عهد بشار األسد :التحديث وحدود التغيير ،منشورات جامعة أكسفورد ،روتليدج.١٠ ،٢٠٠٤ ،
 33لين الخطيب ،النهضة اإلسالمية في سوريا :صعود العلمانية البعثية وسقوطها ،دراسات روتليدج في اإلسالم السياسي.٩٩ ،٢٠١١ ،
 34وفقـا ً لدراســة نشــرها مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات فــي أيــار  ،٢٠١٧فــإن  ٨٢بالمئــة مــن القتلــى فــي الحــرب الســورية هــم مــن الرجــال ،وغالبيتهــم
فــي ســن العمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أُصيــب  ١.٢مليــون رجــل بإعاقــة أو إصابــة نتيجــة الحــرب ،وقــد صعّــب ذلــك عليهــم العــودة إلــى القــوى العاملــة.
«تداعيــات األزمــة والحــرب علــى واقــع المــرأة الســورية» ،مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســاتhttps://bit.ly/37zSkwW ،٥ ،٢٠١٧ ،
 35بياتريكــس بوشــر وجيمــس روامبيجــي أنيامــوزاال« ،النســاء والعمــل والحــرب :المــرأة الســورية والكفــاح للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد خمــس ســنوات مــن
الصــراع» دراســة بحثيــة (عمــان :منظمــة كيــر الدوليــة ،مــارس .https://bit.ly/2WXMTnu ،٣١+ ٤ )٢٠١٦
 36سيريا ريبورت« ،الشركات المملوكة للدولة تشير إلى نقص في القوى العاملة» ١٦ ،تشرين األول https://bit.ly/3fCxAHH ،٢٠١٨
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بيــد أن المشــاركة بيــن الجنســين فــي االقتصــاد هــي أبعــد مــا تكــون عــن المســاواة ،حيــث تحصــل النســاء علــى
أجــور أقــل بكثيــر ويواجهــن تمييــزا ً وحواجــز كبيــرة فــي مــكان العمــل .ويغلــب علــى دخــل األســر التــي تقودهــا
النســاء كونــه «أقــل مــن دخــل األســر التــي يقودهــا الرجــال» ،وفق ـا ً لبحــث نُشــر عــام  37.٢٠١٦عــاوة علــى
ذلــك ،أثّــرت الجائحــة بدرجــات متفاوتــة علــى النســاء ،إذ ارتفعــت احتمــاالت عملهـ ّ
ـن فــي الســوق الســوداء أو فــي
38
وظائــف منخفضــة األجــر.

الجزء الثاني :سياسيات دمشق :قمع وتمييز وتحكّم بالقوى العاملة.
كان النشــاط الجماعــي للنقابــات المهنيــة واتحــادات الفالحيــن محــدودا ً أثنــاء االنتفاضــة 39.ومــن بيــن هــذه
المجموعــات الع ّماليــة المختلفــة ،كان المشــاركون األكثــر نشــاطا ً فــي بدايــات حركــة االحتجــاج هــم أعضــاء
فــي نقابــة المحاميــن مــن مختلــف المحافظــات .أمــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري،
اقتصــرت األهــداف الرئيســية للنقابــات المهنيــة ال ُمنشــأة حديثـا ً ونقابــات العمــال فــي معظــم األحيــان علــى المطالــب
الديمقراطيــة ،وخدمــة مؤسســات المعارضــة المحليــة ،واســتنكار انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وســط غيــاب أو
محدوديــة المطالــب االجتماعية-االقتصاديــة أو الخطــاب الطبقــي عــن برامجهــا 40.ويعكــس ذلــك التوجــه السياســي
للفاعليــن الرئيســين العــرب فــي المعارضــة ،ال ســيما المجلــس الوطنــي الســوري واالئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة
والمعارضــة الســورية ،اللذيــن حصــرا مطالبهمــا فــي إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى النظــام السياســي ولــم
يتطرقــا إلــى القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي كانــت أولويــة الغالبيــة العظمــى مــن ســكان البــاد ،خاصــة
فــي ظــل تزايــد التفــاوت االجتماعــي والبطالــة والفقــر العــام .ولــم تطــرح المعارضــة أي برامــج أو أنشــطة لحشــد
القــوى العاملــة أو التشــجيع علــى إنشــاء نقابــات عماليّــة مســتقلة .وفــي الوقــت نفســه ،تبنّــى هــؤالء الفاعلــون فــي
المعارضــة ،إلــى جانــب الفصائــل المســلّحة ،بشــكل متزايــد ،خطابــات وممارســات إقصائيــة علــى أســس طائفيــة
وإثنيــة ،وســاهمت فــي ترســيخ الخالفــات واالنقســامات العميقــة بيــن الســوريين وتوســيعها 41.ولــم تــؤدّ العســكرة
والحضــور المتزايــد للقــوى األصوليــة اإلســامية والجهاديــة ّإل إلــى تقويــض العمــل الجماعــي المدنــي ،بمــا فــي
ذلــك أنشــطة النقابــات المهنيــة المنُشــأة حديث ـاً.
ظلــت االحتجاجــات العماليــة وغيرهــا مــن أشــكال المعارضــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام مقيّــدة للغايــة ،رغــم
اســتمرار تدهــور الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي .ويرتبــط ضعــف النشــاط والمنظمــات العماليــة المســتقلة بغياب
الحركــة العماليــة أو أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي االتحــادات العماليــة الرســمية والنقابــات المهنيــة القائمــة.
كان ذلــك نتيجــة لقمــع النظــام التاريخــي وتح ّكمــه بالنقابــات ،إلــى جانــب عقــود مــن السياســات القائمــة علــى تقســيم
المجتمــع عبــر المحســوبية والــوالءات السياســية والتمييــز الطائفــي واإلثنــي -بمــا فــي ذلــك فــي وظائــف الدولــة–
مــا أدى إلــى خلــق عقبــات أعاقــت تنظيــم النشــاط الجماعــي المعــارض .وفــي هــذا الســياق ،أضحــى االتحــاد العــام
لنقابــات العمــال رمــزا ً الســتغالل النظــام للمنظمــات «الشــعبية» بغيــة الســيطرة علــى القــوى العاملــة.

القمع التاريخي والتحكّم بالنقابات
ســنت الظــروف المعيشــية للعمــال والفالحيــن مــع وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة عــام  ،١٩٦٣ولكــن لــم
تح ّ
يُســمح لهــم باالســتقاللية .وحــارب النظــام النزعــة التمرديّــة داخــل النقابــات العماليــة وحــركات المعارضــة ضــد
النظــام البعثــي فــي الســتينيات ،والتــي مثّلهــا الشــيوعيون والناصريــون فــي معظــم األحيــان 42.لــم تُمنــح الطبقــة
 37بوشر وأنياموزاال« ،النساء والعمل والحرب».٥ ،
 38ماريا العبده وشامبا باتيل»،كوفيد ١٩-والنساء في سوريا :تفاقم عدم المساواة» ،مؤسسة فريدريش إيبرت ،تموز https://bit.ly/3j4EEz9 ،٢٠٢٠
 39فــي النصــف الثانــي مــن كانــون األول  ،٢٠١١دعــت حملــة «إضــراب الكرامــة» إلــى إضرابــات عامــة وعصيــان مدنــي ،وشــلّت أجــزاء كبيــرة مــن البــاد.
واســتهدفت فــي الغالــب أصحــاب المتاجــر والعامليــن لحســابهم الخــاص بدرجــة أقــل ،بينمــا كانــت المؤسســات الحكوميــة والكثيــر مــن الشــركات الخاصــة
والمصنعيــن يمارســون أعمالهــم فــي المدينتيــن الرئيســيتين دمشــق وحلــب.
 40لن يتطرق هذا المقال إلى ديناميات العمل في مناطق اإلدارة الذاتية شمالي وشرقي سوريا.
 41جوزيــف ضاهــر« ،التعدديــة المفقــودة فــي االنتفاضــة الســورية ،كيــف ابتعــدت المعارضــة عــن مطالبهــا الجذريــة االحتوائيــة» ،مؤسســة القــرن ٧ ،أيــار
https://bit.ly/3fXCHCk ،٢٠١٩
 42بيرتس ،االقتصاد السياسي لسوريا تحت حكم األسد.٣٩ ،
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العاملــة تمثيـاً سياســيا ً مســتقالً فــي الدولــة البعثيــة ولــم ي ُكــن بإمكانهــا المشــاركة فــي عمليــة صنــع القرار السياســي.
43
وبطريقــة مماثلــة ،اســتبعد حــزب البعــث بعــد تأسيســه عــام  ١٩٦٤غيــر البعثييــن مــن االتحــاد العــام للفالحيــن،
مــا أدى إلــى تنحيــة القطاعــات األكثــر نشــاطا ً فــي الحركــة الفالحيــة 44،وفــي عــام  ١٩٦٩قمعــت الحكومــة البعثيــة
بعنــف انتفاض ـةً للفالحيــن اســتنكرت نظــام المديونيــة للبنــك الزراعــي ،الــذي تأســس لتعويــض رجــال األعمــال
فــي منطقــة الغــاب 45.كانــت معظــم الكــوادر القياديــة للتعاونيــات واالتحــاد العــام للفالحيــن ،فــي ســنوات التأســيس،
تتكــون مــن ّ
فلحــي الطبقــة الوســطى ،الذيــن كانــوا يســتغلون مناصبهــم فــي معظــم األحيــان للتفــاوض مــن أجــل
مصالحهــم الخاصــة للحصــول علــى القــروض واآلالت والبــذور وغيــر ذلــك .تقلّصــت الفجــوة بيــن هــذه الطبقــة
المتوســطة الفالحيــة وكثيــر مــن ُمـ ّ
ـاك األراضــي الواســعة فــي الســتينيات ،بينمــا ازداد االنقســام فــي المقابــل بيــن
ال ُمزارعيــن و ُم ّ
ــاك األراضــي متوســطة المســاحة بشــكل كبيــر .وبفضــل مناصبهــم فــي التعاونيــات واالتحــاد
العــام للفالحيــن ،وفــي حــزب البعــث نفســه ،أصبــح ّ
فلحــو الطبقــة الوســطى يشـ ّكلون الطبقــة القياديــة فــي الريــف
46
مــن الناحيــة السياســية ،ولكــن دون أن يكونــوا ،أو يُصبحــوا ،الطبقــة االجتماعيــة األكثــر ثــرا ًء .كان االتحــاد
العــام للفالحيــن يقـدّم خدماتــه بشــكل متزايــد إلــى أعضائــه األكثــر ثــرا ًء –أي الفالحيــن ذوي األراضــي متوســطة
المســاحة– بينمــا تُــرك الفالحــون الريفيــون الذيــن ال يملكــون أرض ـاً ،وأصحــاب األراضــي الصغيــرة ،دون أي
منظمــات للدفــاع عــن مصالحهــم بشــكل ّ
منظــم.
فــي نيســان  ،١٩٨٠تــم ح ـ ّل جميــع النقابــات المهنيــة (كالنقابــات التــي تُمثّــل المهندســين والمحاميــن واألطبــاء)
بمرســوم أصــدره النظــام ،ثــم أســس جمعيــات مهنيــة جديــدة وعيّــن قادتهــا 47.وفــي الوقــت نفســه ،اشــتدّت حمــات
القمــع ضــد النقابييــن المنتســبين إلــى أحــزاب المعارضــة أو الذيــن يرتبطــون بهــا ،والذيــن فــازوا فــي انتخابــات
 ١٩٧٨و ١٩٧٩بعــد التنافــس مــع مرشــحين بعثييــن رســميين 48.تــم اســتهداف هــؤالء ألنهــم لعبــوا دورا ً ها ّمــا ً
فــي مواجهــة السياســات االســتبدادية للحكومــة فــي الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات عبــر تنظيــم اإلضرابــات
والمظاهــرات ،وبســبب تعاطفهــم الصريــح مــع المعارضــة اليســارية والديمقراطيــة أو انتمائهــم إليهــا.
عــزز االتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام للفالحيــن ،علــى امتــداد العقــود الماضيــة ،قدرتهمــا علــى حشــد
صــة بالطبقــة العاملــة ،ولتوفيــر
عضوياتهمــا الســتمرار الجهــود اإلنتاجيــة وتأميــن الدعــم لسياســات النظــام الخا ّ
الحمايــة للنظــام كلمــا لــزم األمــر .علــى ســبيل المثــال ،تعــاون االتحــاد العــام لنقابــات العمــال مــع األجهــزة األمنيــة
فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي لقمــع العديــد مــن النشــاطات والتحــركات العماليــة غيــر المنظمــة
فــي القطاعيــن العــام والخــاص ضــد ظــروف العمــل المترديــة 49،بينمــا حشــد االتحــاد العــام للفالحيــن أعضــاءه
ـرد فــي عــدة مــدن فــي نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات.
لاللتحــاق بالقــوى المســلّحة بغيــة ســحق التمـ ّ
بيــد أن االتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام للفالحيــن كانــا يُقدّمــان خدمــات اجتماعيــة الفتــة ألعضائهمــا
ولشــرائح أخــرى مــن الســكان ،وهــي خدمــات تكــون فــي العــادة مجانيــة أو بتكلفــة ضئيلــة مقارنــة بالبدائــل
ـص خدمــات الصحــة
المؤسســية .وكان االتحــاد العــام لنقابــات العمــال ،علــى وجــه الخصــوص ،فعــاالً جــدا ً فيمــا يخـ ّ
العا ّمــة.
خــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،أضعــف بشــار األســد ،بقــرار مقصــود ،االتحــاد العــام لنقابــات
العمــال واالتحــاد العــام للفالحيــن ،ألنــه اعتبرهمــا عقبــة أمــام عمليــة اإلصــاح االقتصــادي النيوليبرالــي .وقطــع
النظــام األمــوال عــن المنظمــات الفئويــة «الشــعبية» بشــكل متزايــد ،وهاجــم ســلطات المحســوبية التابعــة لهــا .ومــع
 43في عام  ،١٩٧٤تم دمج االتحاد التعاوني في االتحاد العام للفالحين.
 44شــمل ذلــك أعضــاء فــي الحــزب العربــي االشــتراكي بقيــادة أكــرم الحورانــي والحــركات الشــيوعية المتحالفــة مــع الفالحيــن األكــراد فــي الجزيــرة ومنطقتــي
هــورن وصافيتــا .جــون غالفانــي« ،ســوريا وحــزب البعــث» ،تقاريــر مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث والمعلومــات.١٠ ،)٢٥( ،
 45أسس النظام البعثي تعاونيات لمحاولة كسب الفالحين المحليين بعد أعماله القمعية .جون غالفاني« ،سوريا وحزب البعث» ،ص .١٠
 46المصدر السابق.
 47ميشيل سورا ،الدولة المتوحّشة ( ١٩٨٢-١٩٧٩بالفرنسية) ،المنشورات الجامعية الفرنسية ،بروش أورينت.١٠٠ ،٢٠١٢ ،
 48ميدل إيست ووتش ،سوريا بال قناع :قمع حقوق اإلنسان من جانب نظام األسد ،منشورات جامعة ييل.١٤ ،١٩٩١ ،
 49بيرتس ،االقتصاد السياسي لسوريا تحت حكم األسد.١٧٨-١٧٤ ،
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بدايــة االنتفاضــة عــام  ،٢٠١١لــم تتمكــن المنظمتــان مــن التعبئــة بشــكل فعــال ،بســبب التهميــش السياســي الــذي
عانتــاه فــي العقــد الســابق 50.لكــن هــذا الوضــع تغيــر مــع إعــادة حــزب البعــث النظــر فــي دور المنظمــات الفئويــة
«الشــعبية» فــي شــبكات النظــام الســوري فــي فتــرة مــا بعــد .٢٠١١
لقــد تحــول االتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام للفالحيــن ونقابــات المهنييــن بال ُمجمــل إلــى أداة بيــد
الدولــة ،وكان حــزب البعــث يمــارس عليهــم سياســة تح ّكــم صارمــة .إذ يتــم اختيــار رؤســاء االتحــادات والنقابــات
المهنيــة –حتــى اليــوم– علــى يــد قياديــي حــزب البعــث.
ـزود االمتيــازات الممنوحــة لالتحــاد العــام للفالحين دمشــق بســلطة خاصــة لتعزيز شــبكات المحســوبية والزبائنية،
تـ ّ
51
عبــر تفضيــل الفالحيــن والمزارعيــن المواليــن لالتحــاد والحكومــة الســورية .ويتصــرف االتحــاد العــام للفالحيــن
بنــا ًء علــى عــدد مــن الصالحيــات الممنوحــة لــه ،كإدارة توزيــع القــروض والمنتجــات الزراعيــة األوليــة (مثــل
األســمدة واألعــاف) وتســويق بعــض المحاصيــل الزراعيــة ،بينمــا يقـدّم ألعضائــه خدمــات متنوعــة عبــر المراكــز
والوحــدات التــي تديــر بيــع المنتجــات الزراعيــة واألدويــة والغــاز وغيرهــا مــن المنتجــات الضروريــة للفالحيــن.
وتُقــدر قاعــدة عضويــة االتحــاد رســميا ً بأقــل مــن مليــون عضــو فاعــل ( ،)٩٩٤,٨٢٠منهــم نحــو  ٩٧ألــف امــرأة،
52
إلــى جانــب  ٥٦٢١جمعيــة تعاونيــة.
تــم «انتخــاب» العديــد مــن الشــخصيات فــي النقابــات المهنيــة واالتحــاد العــام للفالحيــن نوابـا ً فــي الســابق ،وترشــح
العديــد منهــم فــي االنتخابــات التشــريعية فــي حزيــران  ،٢٠٢٠بينمــا يلعــب البعــض أدوارا ً أكثــر أهميــة فــي الوفــود
الحكوميــة المختلفــة إلــى المؤتمــرات الدوليــة.

الجدول  .١قياديو النقابات المهنية واالتحاد العام للفالحين (حزيران )٢٠٢٠

 50نذيــر ماضــي« ،التمهيــد لألزمــة :التدهــور السياســي للزراعــة فــي ســوريا» ،تقريــر مشــروع بحثــي( ،فلورنســا :معهــد الجامعــة ألوروبيــة ،مســارات الشــرق
األوســط ،زمــن الحــرب مــا بعــد الصــراع فــي ســوريا ،كانــون األول https://bit.ly/329zFG3 ،)٢٠١٩
 51المصدر السابق.
 52هذه األرقام مبالغ بها على األرجح .الجبهة الوطنية التقدمية« ،االتحاد العام للفالحين» ١٩ ،أيلول https://bit.ly/2CRGBhM ،٢٠١٧
 53نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية« ،المحامي نذير علي سكيف» ٦ ،تموز https://bit.ly/2D6apHB ،٢٠٢٠
 54المدن« ،من هم أعضاء اللجنة الدستورية» ٢٤ ،أيلول https://bit.ly/3gTJ228 ،٢٠١٩
« ،٢٤-Sy 55إنشاء لجنة لمراقبة منشورات «المحامين» المتعلقة بالنظام السوري» ٢٢ ،أيار https://bit.ly/3hqFJjg ،٢٠٢٠
 56الجمهورية العربية السورية ،مجلس الشعب« ،عضو مجلس الشعب :غياث القطيني» ٦ ،تموز https://bit.ly/38wsPgf ،٢٠٢٠
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االتحاد العام لنقابات العمال :أداة للتحكم والحشد
بعــد انقــاب حافــظ األســد عــام  ،١٩٧٠أصبحــت النقابــات العماليــة تدريجيــا ً أداة تســاعد النظــام فــي تنفيــذ
السياســات االقتصاديــة الليبراليــة والســيطرة علــى القــوى العاملــة ،بــدالً مــن الدفــاع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة.
وفــي عــام  ،١٩٧٢وصــف مؤتمــر االتحــاد العــام لنقابــات العمــال دور النقابــات العماليــة فــي دولــة البعــث بأنــه
دور «سياســي» .بعبــارة أخــرى ،تــم تقييــد أي دور سياســي مســتقل للنقابــات وأصبحــت المطالــب الماديــة خاضعــة
للضــرورة العليــا المتمثلــة فــي زيــادة اإلنتــاج والمســاهمة فــي النضــال مــن أجــل التحــرر وبنــاء األمــة .أصبــح
النضــال المطلبــي عم ـاً ســلبيا ً فــي قامــوس (مــا يســمى) النظــام «االشــتراكي» الموجــود فــي ســوريا ،وأصبــح
61
ينــدرج كعمــل «تخريبــي» ضمــن النهــج االشــتراكي.
فــي عــام  ،١٩٨٥دعــم االتحــاد العــام لنقابــات العمــال قانونـا ً خاصـا ً بالموظفيــن فــي القطــاع العــام ،فــرض عليهــم
االلتــزام بأهــداف دولــة البعــث ،وحظــر اإلضرابــات المخالفــة للقانــون 62.وفــي عــام  ،٢٠٠٤صــدر قانــون خــاص
بموظفــي الدولــة يتضمــن التو ّجــه السياســي ذاتــه .يتكــون االتحــاد العــام لنقابــات العمــال مــن ثمانــي نقابــات (الرســم
 .)٢وتُع ـدّ عضويــة االتحــاد إلزاميــة تقريب ـا ً علــى موظفــي القطــاع العــام ،لكــن تأثيــر االتحــاد محــدود جــدا ً فــي
القطــاع الخــاص .ولكــن علــى جميــع منظمــات العمــال ،مــن ناحيــة أخــرى ،االنتســاب إلــى االتحــاد العــام لنقابــات
العمــال.

 57الجمهوريــة العربيــة الســورية ،مجلــس الشــعب« ،عضــوة مجلــس الشــعب :فاديــا ديــب» ٦ ،تمــوز https://bit.ly/2O5OceV ،٢٠٢٠؛ االقتصــادي،
«مــن هــي فاديــة ديــب» ٦ ،تمــوز https://bit.ly/2ZIhHcf ،٢٠٢٠
 58وفاء كيشي ،معلومات مسترجعة في  ٦تموز  ،٢٠٢٠فيسبوكhttps://bit.ly/2DiEHHv ،
 59االقتصادي« ،أحمد صالح إبراهيم» ١ ،تموز https://bit.ly/2ZuCnED ،٢٠٢٠
 60االقتصادي« ،خالد خزعل» ٢ ،تموز https://bit.ly/2NShlKs ،٢٠٢٠
 61تشــمل قائمــة المنظمــات كالً مــن منظمــة زوا لرعايــة الالجئيــن ،وكاريتــاس ســورية ،وبروجكــت جابــان بالتفــورم ،وكورديــد ،وتيرفانــد ،وزمالــة الكنائــس
اإلنجيليــة فــي الشــرق األوســط ،ومســاعدات الكنيســة الدنماركيــة ،وذلــك وفقـا ً لعامــل فــي المجــال اإلنســاني فــي دمشــق (تمــوز .)٢٠١٩
 62تقرير مالي لألمانة السورية للتنمية للفترة بين كانون الثاني وأيار  ،٢٠١٨تم الحصول عليه من موظف سابق في األمانة.
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الرسم  .٢تكوين االتحاد العام للنقابات العمالية ،ويتضمن ثماني نقابات في القطاع العام

المصدر :الجبهة التقدمية الوطنية

63

الجدول  .٢رئيس االتحاد العام لنقابات العمال ،ورؤساء النقابات وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد
(حزيران )٢٠٢٠

 63الجبهة الوطنية التقدمية« ،االتحاد العام لنقابات العمال» ١٩ ،أيلول https://bit.ly/2B8fQoN ،٢٠١٧
 64إعالم البعث« ،استئناس الالذقية ١٥ ...اسما ً جديدا ً ورغبة أكبر في التجديد!!» ٢٧ ،حزيران https://bit.ly/2ZrRTlH ،٢٠٢٠
 65شبكة الالذقية الرياضية ،معلومات مسترجعة في  ١٣آذار  ،٢٠١٩فيسبوكhttps://bit.ly/2DxFvIm ،
 66خلف الحنوش ،معلومات مسترجعة في  ٩حزيران  ،٢٠٢٠فيسبوك،
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يُديــر االتحــاد معظــم جوانــب األنشــطة النقابيــة ،بمــا فيهــا تنظيــم القطاعــات والمهــن التــي قــد تُمثّلهــا النقابــة ،إلــى
جانــب القــرارات المتعلقــة بشــروط وإجــراءات اســتخدام األمــوال النقابيــة .ولديــه الصالحيــة لحــل اللجنــة التنفيذيــة
فــي أي نقابــة 70.وقبــل عــام  ،٢٠١١كان لــدى االتحــاد مــا يقــدر بنحــو  ١.٢مليــون عضــو عامــل .وفــي عــام
71
 ،٢٠١٨انخفــض عــدد أعضائــه إلــى نحــو  ٩٥٠,٠٠٠عضــو.
وبعــد انــدالع االنتفاضــة فــي آذار  ،٢٠١١انخــرط االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي شــبكات النظــام ،وال ســيما
فــي المنظمــات بيــن النقابيــة البعثيــة والشــعبية ،بغيــة قمــع المجتمــع والســيطرة عليــه ،إلــى جانــب تقديــم بعــض
الخدمــات والمســاعدات اإلنســانية 72.ازدادت أهميــة هــذا الــدور لــدى حــزب البعــث فــي  .٢٠١٤-٢٠١٣وكمــا
هــو الحــال فــي االتحــادات المهنيــة األخــرى واالتحــاد العــام للفالحيــن ،تــم «انتخــاب» األعضــاء البارزيــن فــي
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال نوابـا ً عــام  ٢٠١٦أو  ،٢٠٢٠وعملــوا كممثليــن فــي مختلــف الوفــود الحكوميــة إلــى
المؤتمــرات الدوليــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
يُقيــم االتحــاد ألعضائــه حفــات زفــاف جماعيــة مجانيــة 73،ويقــدم تعويضــات ماليــة ألســر القتلــى والمصابيــن مــن
العمــال ،وإمــدادات مــن المــواد الغذائيــة والســلع الضروريــة والمســاعدات اإلنســانية واإلعانــات الماليــة للعامليــن
المحتاجيــن فــي مناطــق متعــددة ،كمــا يشــارك فــي الحمــات الخيريــة واالجتماعيــة بالتعــاون مــع مؤسســات
الدولــة 74.يتــم تقديــم هــذه الخدمــات لألعضــاء إلــى جانــب الترويــج لبروباغنــدا النظــام ،خاصــة فــي تواريــخ
محــددة ،كاحتفــاالت  ١أيــار الســنوية.
 67الجمهورية العربية السورية ،مجلس الشعب« ،عضو مجلس الشعب برهان العبد الوهاب» ١٣ ،تموز https://bit.ly/3gUi3DE ،٢٠٢٠
 68الجمهوريــة العربيــة الســورية ،االتحــاد العــام لنقابــات العمــال « ،الرفــاق رئيــس وأعضــاء المكتــب التنفيــذي فــي االتحــاد العــام لنقابــات العمــال للــدورة
النقابيــة  ٢٧ ،»٢٦كانــون الثانــي https://bit.ly/3fvlP6i ،٢٠١٥
 69المصدر السابق.
 70االتحاد الدولي للنقابات« ،المسح السنوي في  ٢٠١٢النتهاكات الحقوق النقابية  -سوريا» ٦ ،حزيران https://bit.ly/2N8zofj ،٢٠١٢
 71سبوتنيك العربية« ،رئيس اتحاد العمل السوري».
 72استبعدت النقابات المهنية جميع األعضاء الذين شاركوا في الحركة االحتجاجية.
 73سانا ٢٠٠« ،عريس وعروس بالعرس الجماعي األول في مجمع صحارى» ٣٠ ،أيلول https://bit.ly/39yArja ،٢٠١٨
 74ســبوتنيك عربــي« ،رئيــس اتحــاد العمــل الســوري» ،ســانا« ،اتحــاد العمــال يطلــق مبــادرة» البيــع بالتقســيط» للعامليــن فــي الدولــة  -فيديــو» ٢٩ ،آب ،٢٠١٧
https://bit.ly/2D7bWNR
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ومــع بدايــة جائحــة كورونــا ،شـ ّكل االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــرق طــوارئ تطوعيــة فــي كافــة المحافظــات
لدعــم شــبكات النظــام .وقامــت هــذه الفــرق بحمــات لتوزيــع المنتجــات الصحيــة والســوائل ال ُمط ّهــرة ،وقيّمــت آثــار
الوبــاء االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى العمــال ومعــدل البطالــة .وفــي الوقــت نفســه ،أبــدت اســتعدادها للمشــاركة
75
الكاملــة إلــى جانــب الحكومــة فــي جميــع الجهــود المبذولــة لمكافحــة الوبــاء.
ويــروج االتحــاد لبروباغنــدا النظــام لــدى االتحــادات والنقابــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى فــي المؤتمــرات
ّ
ال ُمقامــة خــارج البــاد أو التــي تســتضيفها ســوريا .ففــي أيلــول  ،٢٠١٩علــى ســبيل المثــال ،شــارك أكثــر مــن ١٠٠
ممثــل للنقابــات العماليــة العربيــة واألجنبيــة ،إلــى جانــب صحفييــن ،فــي المنتــدى النقابــي الدولــي الثالــث بعنــوان
«التضامــن مــع العمــال والشــعب الســوريين ضــد اإلرهــاب والحصــار االقتصــادي والتدخــل اإلمبريالــي» .وفــي
هــذه المناســبة ،أعــرب كل مــن اتحــاد النقابــات العالمــي ،ومنظمــة وحــدة النقابــات اإلفريقيــة واالتحــاد الدولــي
76
لنقابــات العمــال العــرب عــن دعمهــم للحكومــة الســورية.
يســتخدم النظــام االتحــاد العــام لنقابــات العمــال ،كبقيــة الشــبكات ،فــي الشــمال الشــرقي إلضعــاف نفــوذ اإلدارة
الذاتيــة لشــمال وشــرق ســورياّ .
ونظــم موظفــو الدولــة فــي الشــركة العامــة للكهربــاء والمؤسســة الســورية للحبــوب
فــي مدينــة الحســكة ،علــى ســبيل المثــال ،اعتصامـا ً منــذ نهايــة حزيــران حتــى منتصــف تمــوز  ٢٠٢٠أمــام مبانــي
هــذه الشــركات العامــة ،بعــد ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة عليهــا ومنعهــا الموظفيــن مــن العــودة إلــى العمــل.
 77اســتمر االعتصــام  ١٦يومـا ً حتــى ســمحت لهــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالعــودة إلــى المبانــي .ومــن ال ُمحتمــل
أن يكــون االتحــاد العــام لنقابــات العمــال قــد شــجع (وربمــا نظــم بشــكل جزئــي) تحــركات ومطالــب موظفــي
الدولــة ،والتــي حظيــت باهتمــام وتغطيــة كاملــة فــي وســائل اإلعــام الحكوميــة والمواليــة للنظــام.
وكمــا ذكرنــا أعــاه ،ال يُســمح بالقيــام بــأي شــكل مــن أشــكال المعارضــة أو االنتقــاد للنظــام ،وتُع ـدّ هــذه أفعــاالً
تســتلزم العقــاب .علــى ســبيل المثــال ،منــع االتحــاد العــام لنقابــات العمــال ،فــي مناســبات عــدة ،صحيفــة قاســيون
المرتبطــة بحــزب اإلرادة الشــعبية الــذي أسســه النائــب والوزيــر الســابق قــدري جميــل 78،مــن تغطيــة جلســات
اتحــاد النقابــات 79.إضافــة إلــى ذلــك ،انتشــر فــي حزيــران  ٢٠٢٠تســجيل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
لموظــف فــي وزارة التربيــة والتعليــم ينتقــد الســلطات علنـا ً بعــد فصلــه مــن عملــه وإيقــاف راتبــه بســبب مشــاركته
فــي احتجــاج (أمــام مجلــس مدينــة الســويداء فــي نهايــة أيــار  80)٢٠٢٠ونــدد الموظــف فــي التســجيل بالظــروف
المعيشــية واالقتصاديــة الصعبــة ،وفشــل السياســات الحكوميــة فــي مواجهتهــا .ويشــير كل ذلــك إلــى أن أشــكال
المعارضــة داخــل االتحــاد تبقــى معزولــة ومحــدودة للغايــة.
وبشــكل أعــ ّم ،دعــم االتحــاد العــام لنقابــات العمــال سياســة النظــام باســتغالل التوظيــف فــي الخدمــات العامــة
كأداة لبنــاء وشــراء الــوالءات ،إلــى جانــب مكافــأة األفــراد والمجموعــات المواليــة .وانعكــس ذلــك فــي المراســيم
والقوانيــن التــي أصدرتهــا الحكومــة .ففــي كانــون األول  ٢٠١٤مثـاً أعلنــت الحكومــة أن  ٥٠بالمئــة مــن الوظائــف
الجديــدة فــي القطــاع العــام ســتذهب إلــى عائــات «الشــهداء» 81.وفــي تشــرين األول  ،٢٠١٨اســتثنى مجلــس
 75سبوتنيك عربي« ،رئيس نقابات عمال سوريا :تعويضات ألصحاب المهن المتعطلين بسبب حظر التجوال» ٤ ،نيسان ،٢٠٢٠
https://bit.ly/2URDE7b
 76سبوتنيك عربي« ،رئيس نقابات عمال سوريا :تعويضات ألصحاب المهن المتعطلين بسبب حظر التجوال» ٤ ،نيسان ،٢٠٢٠
https://bit.ly/2URDE7b
 77سانا« ،مجموعات قسد تواصل منع عمال شركة الكهرباء ومؤسسة الحبوب في الحسكة من تقديم الخدمات للمواطنين» ٨ ،تموز ،٢٠٢٠
https://bit.ly/39xqaU9؛ الوطــن أوناليــن« ،لليــوم الرابــع عشــر ،يواصــل العاملــون فــي الشــركة العامــة للكهربــاء فــي الحســكة اعتصامهــم» ٨ ،تمــوز
https://bit.ly/3elpJNn ،٢٠٢٠
 78وبدعم من روسياُ ،
طرد قدري جميل من البرلمان عام  ٢٠١٥بعد مقاطعته االنتخابات الرئاسية عام .٢٠١٤
 79سناك سوري« ،اتحاد نقابات العمال يمنع جريدة من حضور اجتماعه!» ٢٧ ،أيار .https://bit.ly/2AJcJUe ،٢٠١٩
 80الســويداء  ،٢٤معلومــات ُمســترجعة فــي  ٢٤أيــار  ،٢٠٢٠فيســبوكhttps://bit.ly/3egVrff ،؛ الســويداء  ،٢٤معلومــات مســترجعة فــي  ٤حزيــران
 ،٢٠٢٠فيســبوكhttps://bit.ly/2YhcxDA ،
 81جهــاد يازجــي « ،ال عــودة إلــى الــوراء :لمــاذا الالمركزيــة هــي مســتقبل ســوريا؟» (باإلنكليزيــة) ،موجــز سياســة (المجلــس األوروبــي للعالقــات الخارجيــة،
 ٦أيلــول .https://bit.ly/2B3dyHO ،٤ ،)٢٠١٦
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الــوزراء مــن لــم يــؤدّ الخدمــة العســكرية أو االحتياطيــة مــن التقديــم علــى الوظائــف ،رغــم المرســوم الرئاســي
الصــادر قبــل أســابيع مــن ذلــك ،والــذي يتضمــن العفــو عــن المتخلّفيــن عــن الخدمــة إذا قامــوا بتســوية أوضاعهــم
مــع الســلطات.

أشــكال المعارضــة الع ّماليــة ( :)٢٠٢٠-٢٠١٩دراســة حالــة للشــركات التــي تســيطر
عليهــا روســيا
مــع اســتعادة قــوات النظــام الســوري – بمســاعدة حليفتيــه روســيا وإيــران– مســاحات شاســعة مــن األراضــي،
واجهــت دمشــق انتقــادات متزايــدة بســبب ترســيخها األزمــة االقتصاديــة فــي البــاد .وقــد عبّــرت مظاهــرات فــي
الســويداء ودرعــا فــي حزيــران  ٢٠٢٠عــن هــذا اإلحبــاط المتزايــد .وباإلضافــة إلــى هــذه االحتجاجــات األخيــرة،
بــدأت أشــكال أكثــر اعتــداالً مــن المعارضــة العماليــة علــى ظــروف العمــل بالظهــور ،علــى خلفيــة سياســات
تحريــر االقتصــاد التــي انتهجتهــا الحكومــة.
ويُعـدّ قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،والصــادر فــي كانــون الثانــي  ،٢٠١٦حجــر أســاس لهــذه
السياســة ،إذ ســمح للقطــاع الخــاص بــإدارة وتوســيع كافــة المــوارد والممتلــكات العامــة باســتثناء النفــط .ودعــا عــدد
مــن المســؤولين ورجــال األعمــال علن ـا ً إلــى تطبيــق هــذا القانــون بشــكل واســع .ووفق ـا ً لذلــك ،أصحبــت المزايــا
التــي يحصــل عليهــا موظفــو الدولــة مهــددة بســبب القانــون وعمليــة الخصخصــة ،ألنهــم صــاروا بذلــك مشــمولين
بالقانــون رقــم  ،١٧الــذي ال يؤ ّمــن لهــم الحمايــة ذاتهــا التــي يؤ ّمنهــا قانــون العمــل لموظفــي القطــاع العــام الذيــن
كانــوا يحصلــون علــى ضمــان صحــي مجانــي ،فضـاً عــن مزايــا أخــرى.
وفــي أواســط نيســان  ،٢٠١٩بــدأ العمــال إضراب ـا ً فــي الشــركة العامــة لألســمدة ومج ّمــع إنتــاج األســمدة القريــب
مــن حمــص 82،واللذيــن تديرهمــا شــركة «ســتروي ترانــس غــاز» منــذ تشــرين الثانــي  ٢٠١٨بنــا ًء علــى عقــد
تجـدّد مــع الحكومــة وفقـا ً لقانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .طالــب العمــال بشــروط عمــل أفضــل،
83
مندديــن بســاعات العمــل الطويلــة واألجــور المنخفضــة.
واحتــج نحــو  ٣٦٠٠عامــل أيض ـا ً علــى إدارة الشــركة ذاتهــا فــي مدينــة طرطــوس الســاحلية فــي تشــرين األول
 ،٢٠١٩بعدمــا ضغطــت عليهــم الشــركة إلبــرام عقــود جديــدة غيــر مواتيــة مــن حيــث ظــروف العمــل والحقــوق.
 84وظهــرت مشــكلة أخــرى فــي تمــوز  ،٢٠٢٠حيــن رفــض الموظفــون اســتالم رواتبهــم احتجاج ـا ً علــى عــدم
احتــرام الشــركة الروســية لعقودهــم وظــروف عملهــم ،واالفتقــار لوثائــق رســمية تتعلــق برواتبهــم ،وانخفــاض
85
قيمــة المخصصــات الغذائيــة مــن  ٧٠٠إلــى  ١٠٠ليــرة وتأجيــل دفــع الحوافــز للعمــال.
وانتقــد بعــض العمــال كــون هــذه المؤسســات والمــوارد وطنيــة ،ويجــب أن تــدار مــن جانــب الدولــة ،ال مــن جانــب
كيانــات خاصــة أجنبيــة .كان هــذا شــعورا ً مشــتركا ً لــدى قطاعــات أكبــر مــن الســكان ،بمــا فــي ذلــك المجتمعــات
التــي تعتبــر «مواليــة».
لــم يشــ ّكل االتحــاد العــام لنقابــات العمــال التابــع للدولــة ،بــدوره ،أي معارضــة لتلــك الديناميــات االقتصاديــة
ســن أداء
والسياســية .وقــد أكــد القــادري ،رئيــس االتحــاد ،الخطــاب النيوليبرالــي التقليــدي حــول ضــرورة تح ّ
 82الشركة العامة لألسمدة هي أكبر مجمع صناعي كيماوي في سوريا وتؤمن احتياجات القطاع الزراعي من جميع أنواع األسمدة.
 83ذا سيريا ريبورت« ،تزايد عدد اإلضرابات يسلط الضوء على خطورة األوضاع االقتصادية» ٥ ،نيسان http://bit.ly/2YIKjl5 ،٢٠١٩
 84الخبر« ،في أول أسابيع عملها ،إشكال بين عمال ميناء طرطوس وشركة الروسية المستثمرة» ٢٤ ،تشرين األول ،٢٠١٩
https://bit.ly/2UTrL0p؛ ســناك ســوري« ،مشــاكل بيــن الشــركة الروســية وعمــال مرفــأ ‹طرطــوس› ...العمــال خائفــون علــى حقوقهــم» ٢٤ ،تشــرين
األول https://bit.ly/2ABDudn ،٢٠١٩
 85الوطن« ،مشكلة جديدة بين عمال ميناء طرطوس والشركة المستثمرة ٤ ،»...تموز https://bit.ly/2Z0SLO0 ،٢٠٢٠
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المؤسســات والشــركات الحكوميــة ،عبــر خلــق مرونــة وآليــة عمــل أفضــل ،ومراجعــة اللوائــح والتشــريعات التــي
تعمــل بموجبهــا .واعتبــر القــادري أن الخطــوة األهــم فــي عمليــة اإلصــاح هــي إزالــة «اإلجــراءات البيروقراطية»
مــن قطــاع التصنيــع العــام وإجــراء إصــاح مالــي فــي الشــركات لتكــون قــادرة علــى التعامــل مــع كل وحــدة
إنتاجيــة كإدارة مســتقلة تمتلــك حريــة اتخــاذ القــرار ،وتتحمــل فــي الوقــت ذاتــه مســؤولية إنتاجهــا 86.إال أن القــادري
ـدرة لألربــاح .معلنـا ً أن قانــون
اعتــرض علــى اســتكمال عمليــات الخصخصــة التــي تســتهدف الكيانــات العامــة المـ ّ
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يجــب أن يشــمل فقــط الشــركات العامــة التــي تعانــي مــن العجــز (التــي
تضــررت أو تد ّمــرت) ،ودعــا إلــى إيجــاد حــل طويــل األمــد للوضــع الحالــي 87.إذن ،يدعــم االتحــاد سياســات
الحكومــة ،مهمــا كانــت أهدافهــا وأغراضهــا ،ويحــاول الســيطرة علــى أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة العماليــة
وقمعهــا.
وفــي العمــوم ،لــم يتمكــن القــادري ،الــذي أُعيــد انتخابــه رئيس ـا ً لالتحــاد فــي شــباط  ،٢٠٢٠مــن الوفــاء بالوعــود
التــي قطعهــا فــي واليتــه ،والتــي تضمنــت رفــع المخصصــات اليوميــة للغــذاء مــن  ٣٠ليــرة ســورية إلــى ٣٠٠
ليــرة ســورية (رغــم الموافقــة الرســمية علــى هــذا اإلجــراء عــام  ،)٢٠١٩وتعديــل قانــون عــام  ٢٠٠٤بشــأن
88
موظفــي الدولــة وتقديــم عقــود ســنوية لجميــع العامليــن المياوميــن فــي الدولــة.

 86االقتصادي« ،االتحاد العام يؤكد التشاركية لكن بشروط» ٩ ،أيلول https://bit.ly/2YvLyFq ،٢٠١٩
 87وزارة الصناعة السورية ،معلومات مسترجعة في  ١٦أيار  ،٢٠١٩فيسبوكhttps://bit.ly/2N9BN9j ،
 88سناك سوري« ،دون أن يؤمن ثمن وجبة للعمال… «القادري» رئيسا ً التحادهم من جديد» ١٧ ،شباط https://bit.ly/2CzoXiC ،٢٠٢٠
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خاتمة
لقــد أدى قمــع النظــام لخصومــه ،وللنقابييــن والمســتقلين والفاعليــن السياســيين اليســاريين الذيــن يدافعــون عــن
مصالــح الطبقــة العاملــة ،إلــى جانــب سياســاته التــي ّ
توظــف وتتحكــم باالتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد
العــام للفالحيــن واالتحــادات المهنيــة ،إلــى خلــق عوائــق كبيــرة أمــام التعبئــة العماليــة المحتملــة والعمــل الجماعــي
أثنــاء االنتفاضــة .وترافقــت هــذه اإلجــراءات مــع سياســات تســتخدم المحســوبية والهويــات الضيّقــة فــي ســوريا
لتغذيــة االنقســامات .لقــد لعــب اســتخدام الــوالءات السياســية ،والزبائنيــة ،والطائفيــة ،والقبليــة ،والتمييــز اإلثنــي
والمناطقــي ،مــن جانــب النظــام ،دورا ً رئيســيا ً فــي تقســيم القــوى العاملــة والمجتمــع الســوري بشــكل عــام ،وتعزيــز
قــوة النظــام .واســتخدم النظــام الســوري هــذه العوامــل ذاتهــا لترســيخ ســلطته والســيطرة علــى المجتمــع وضمــان
تراكــم رأس المــال واألربــاح.
وتوفــر هــذه األدوات للنظــام آليــة ســيطرة فاعلــة علــى مســار الصــراع الطبقــي ،عبــر خلــق روابــط تبعيــة بينــه
وبيــن الطبقــات العاملــة .وتُحــرم الطبقــة العاملــة بذلــك مــن وجــو ٍد سياس ـي ٍ مســتقل لهــا ،وتُصنّــف (وتتصــرف
سياســياً) وفقـا ً لوضعهــا الخــاص (الزبائنــي أو الطائفــي أو القبلــي أو اإلثنــي) .وبــدالً مــن تحــدي هــذه االنقســامات
االجتماعيــة أثنــاء االنتفاضــة ،ســاهمت قطاعــات كبيــرة مــن قــوى المعارضــة فــي ترســيخها.
وفــي هــذا الســياق ،يكافــح أي نشــاط جماعــي ع ّمالــي منظــم ذاتيــا ً إليجــاد أرضيــة لــه .ويُعــدّ غيــاب الحــراك
العمالــي المســتقل والمشـ ّجع علــى التعبئــة نقطــة ضعــف كبــرى أمــام حمايــة مصالــح العمــال وظــروف معيشــتهم،
ـرك الجماعــي ،فيمــا تــزداد
ويزيــد قــدرة القــوى األمنيــة القمعيــة علــى تقييــد قــدرة العمــال فــي التنظيــم الذاتــي والتحـ ّ
الضغــوط علــى ســوق العمــل بمعــدالت البطالــة المرتفعــة فــي ظــل أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة مســتمرة .وتخلــق
هــذه العوائــق جميعهــا وضع ـا ً يحــول دون قــدرة العمــال علــى المعارضــة الفاعلــة أو معالجــة تدهــور ظــروف
معيشــتهم أو مواجهــة هيــاكل الدولــة االســتبدادية .وليــس ثمــة خيــار أمــام الكثيريــن ســوى الهجــرة لبــدء حيــاة
أفضــل ،إذا كان ذلــك متاح ـاً.
إبّــان الســنوات المنصرمــة ،لــم يكــن الــدور المؤثــر ،الــذي منحــه النظــام لالتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد
العــام للفالحيــن عبــر التنســيق مــع حــزب البعــث ،محاول ـةً لتعزيــز مصالــح العمــال والفالحيــن ،بــل كان يهــدف
إلــى تعزيــز شــبكات النظــام وزيــادة نفــوذه والســيطرة علــى المجتمــع .لــم تفعــل هــذه المؤسســات شــيئا ً يُذكــر للدفــاع
عــن مصالــح العمــال والفالحيــن بشــكل عــام ،مــع تدهــور ظــروف عملهــم ومعيشــتهم .بــل علــى العكــس تمام ـاً،
ســعت السياســات التــي فرضتهــا إلــى الدفــاع عــن بروباغنــدا النظــام فــي مختلــف المؤسســات والمؤتمــرات المحليــة
واألجنبيــة.
عــاوة علــى ذلــك ،كان غيــاب الحركــة العماليــة المنظمــة نقطــة ضعــف رئيســية فــي االنتفاضــة الســورية .بينمــا
شـ ّكلت اإلضرابــات مــع العمــل الجماعــي للعمــال والعاطليــن عــن العمــل عنصــرا ً أساســيا ً فــي اإلطاحــة برؤســاء
النظاميــن التونســي والمصــري عــام  ،٢٠١١والنظــام الســوداني عــام  .٢٠١٩وفــي الســودان وتونــس ،تُظهــر
الحــركات التــي يقودهــا االتحــاد العــام التونســي للشــغل مثـاً ،أو النقابــات المهنيــة فــي كال البلديــن ،أهميــة التنظيــم
النقابــي فــي توليــد نضــال جماهيــري متماســك وناجــح .ولعبــت المنظمــات النســوية أيضــا ً أدوارا ً حاســمة فــي
تونــس والســودان لتعزيــز حقــوق المــرأة ،وكســبها المزيــد مــن الحقــوق الديمقراطيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
وقــد حققــت الحركــة االحتجاجيــة مكاســب ديمقراطيــة كبيــرة فــي كال البلديــن ،رغــم أنهــا ال تــزال معرضــة للخطــر
وليســت متماســكة بشــكل كامــل .لــم يكــن لــدى الحركــة االحتجاجيــة الســورية تلــك القــوى المنظمــة الجماهيريــة،
وقــد أضعــف ذلــك مــن إمكانياتهــا .وســيكون بنــاء منظمــات جماهيريــة كهــذه أمــرا ً ضروريــا ً فــي النضــاالت
المســتقبلية لتحســين ظــروف المعيشــة والعمــل للقــوى العاملــة فــي ســوريا.
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