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على الغالف

ّ
كل عام ،يحتفل العالم بهدوء بما ّ
يسمى «اليوم العالمي للسالمة والصحة في
قبل  3أيام ،وفي  28نيسان من ُ
ّ
مكان العمل» ،تصدر الدراسات وترفع التوصيات والثابت الوحيد من عام الى عام ،أرقام مأساوية تبين انخفاض
مستوى السالمةّ ،
وتردي وضع الصحة في أماكن العمل حول العالم .آالف ّ
العمال يموتون يوميًا بسبب أمراض
مهنية ،وجسدية ،ونفسية ،تفتك بالقوى العاملة على اختالف المهن والوظائف .الحقوق ّ
العمالية والقيم
اإلنسانية ُتنسف كل يوم لكي تبقى األسواق التنافسية مفتوحة ّ
وحرة

ُ
أكثر من مليونين ونصف مليون يقتلون سنويًا

الموت من العمل
صباح أيوب
عـنــدمــا ّ
تنبهت شــركــة «فــوكـسـكــون»
العمالقة لتصنيع الهواتف املحمولة
إلى أن ّ
عمالها في الصني ينتحرون
بـسـبــب ض ـغــط ال ـع ـمــل ( 18مـحــاولــة
ان ـت ـح ــار ع ـ ــام  ...)2010ق ــام ــت ب ـمـ ّـد
ِش ـبــاك تـحــت شــرفــات غــرفـهــم! تقول

هـ ــذه الـ ـح ــادث ــة ال ـك ـث ـيـ ّـر ع ــن الـعـصــر
الحديث و«نظامه املشغل» ّ
وعما آلت
ّ
العمال بعملهم وطريقة
إليه عالقة
تعريف املجتمعات للعمل والعامل.
حادثة «فوكسكون» ليست الوحيدة
ب ــل عـ ّـي ـنــة ع ـمــا ي ـح ــدث وي ـت ـك ــرر في
أماكن العمل منذ فترة طويلة.
زم ــن ال ـع ـبــوديــة ل ــم ي ـن ـتــهِ  ،ع ـكــس ما

العنف الجندري
شكل آخر من أشكال ظروف العمل املأساوية هو العنف الجسدي والنفسي الذي
يتعرض له ّ
ّ
ّ
يتعرضن بشكل أكبر من الرجال
العمال ّ في مكان عملهم .النساء
ّ
للتحرش اللفظي والجسدي والجنسي كما تشير
وباستمرار وفي كل بقاع األرض
األرقام .علمًا ّأن التبليغ عن التحرش ليس مألوفًا بعد واألرقام الواردة في التقارير
الرسمية هي أقل بكثير مما يحصل على أرض الواقع.
تعريفًا« :العنف الجندري هو ّأي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو
يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء كان من الناحية النفسية أو الجسدية
أو الجنسية ،بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ،أو القسر أو الحرمان التعسفي
من الحرية ،سواء كان ذلك في الحياة الخاصة أو العامة» (إعالن األمم املتحدة.)1993 ،
املشكلة تبقى في غياب القوانني الواضحة امللزمة في هذا الشأن ،واالكتفاء باعتماد
عدد قليل نسبيًا من املؤسسات قواعد وشرعات عمل أخالقية خاصة بها ّ
تحدد كيفية
ّ
التحرش والعنف في مكان العمل.
التصرف تجاه حاالت

ُيـ ّ
ّ
الحر» .االستعباد،
ـروج له «العالم
وفــق الــوقــائــع واألرقـ ــام ،مــا زال هنا،
وال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال ،ح ـت ــى ف ــي ع ـص ــر ال ــذك ــاء
االص ـ ـط ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،يـ ـ ـم ـ ــوت ـ ــون ب ـس ـب ــب
أعـ ـم ــالـ ـه ــم وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ت ــأديـ ـتـ ـه ــم ل ـه ــا!
أوض ـ ــاع ال إن ـســان ـيــة ت ــراف ــق مــراحــل
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ك ـ ــاف ـ ــة :ض ـ ـغـ ــوط ج ـس ــدي ــة
تـ ـسـ ـب ــب اض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ــدم ــوي ــة ،أمـ ـ ــراض س ــرط ــان ـي ــة ،قلق
م ــزم ــن واكـ ـتـ ـئ ــاب ،ظ ـلــم ف ــي األج ـ ــور،
ع ـن ــف وت ـ ـحـ ـ ّـرش وت ـم ـي ـيــز عـنـصــري
وجـنــدري… ال شــيء في واقــع العمل
ّ
الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن امل ـج ـت ـم ـع ــات
أي ّ
الحديثة حققت ّ
تقدم إنساني في
ّ
تحصيل الـحـقــوق وحـمــايــة الـعــمــال.
ّ
كــل مــا انتزعته الـنـقــابــات واألح ــزاب
ّ
مــن مكتسبات للعمال عبر التاريخ
ُينسف كل يوم.
 7500عــامــل يـمــوتــون يــومـيــا بسبب
العمل الذي ّ
ٌ
مفجع ّ
يمر
يؤدونه ،رقم
وس ــط صـمــت نـقــابــي وتـجــاهــل عــام،
علمًا أنــه ال يحصي ســوى الـحــاالت
َّ
ّ
الفعلي
املسجلة ،أي إن عدد الضحايا
هو أكبر بكثير والكارثة أضخم مما
تـصـ ّـوره بعض املنظمات الحقوقية
وال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة .ك ــارث ــة ب ــدأت
م ـنــذ أن أرس ـ ــى ال ـن ـظ ــام الــرأس ـمــالــي
مـفـهــومــا ج ــدي ـدًا لـلـعـمــل ال ي ــرى فيه
سوى عملية ربحية ّ
ضيقة في سوق
تنافسية كبيرة.

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

أﻣﺮاض ُﻣﻌﺪﻳﺔ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

٪٤٦

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

٪٥٠-٤٠

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻨﻐﻼدش

٪٦٠

2,78

مليون وفاة
في حوادث عمل سنويًا
حول العالم
من ضمنها
 2,4مليون وفاة بسبب
أمراض مرتبطة بالعمل
و 380,500ألف وفاة
في حوادث مباشرة
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من وفيات
حوادث العمل
في العالم
تتركز في آسيا

اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻦ،
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

٪٤٠-٣٠

املنافسة املفتوحة ال ترى في ّ
العمال
ســوى «كلفة» يجب تخفيضها إلى
حـ ّـدهــا األدن ـ ــى .ك ـيــف؟ تقليص عــدد
الـ ـع ـ ّـم ــال ع ـل ــى حـ ـس ــاب زي ـ ـ ــادة دوام
ّ
العمل ،ضغوطات في اإلنتاج تتحكم
ب ـه ــا حـ ــاجـ ــات ال ـ ـسـ ــوق امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ال
القوانني ّ
العمالية وال حتى املنطق،
إهـ ـم ــال حـ ـق ــوق الـ ـع ـ ّـم ــال األس ــاس ـي ــة
مـثــل ال ـحـ ّـد األق ـصــى لـســاعــات العمل
العمل
والحد األدنى لألجور ،ظروف ّ
ال ـص ـح ـيــة ،أي ـ ــام ال ـع ـطــل امل ـس ـت ـحــقــة،
إجــازات األمومة ،اإلجــازات املرضية،
ال ـض ـمــان ال ـص ـحــي ،الـتـعــويـضــات…
يـعـمــل مــايــن ال ـعـ ّـمــال ح ــول الـعــالــم
اليوم بأدنى من حقوقهم القانونية
وبـ ـظ ــروف غ ـيــر م ــؤات ـي ــة ل ـت ــأدي ــة أي
م ـهــام إنـتــاجـيــة ،تـلــك ال ـظ ــروف الـتــي
ّ
تتسبب ،في النهاية ،بقتلهم.
ّ
ت ـ ـت ـ ـه ـ ــدم امل ـ ـص ـ ــان ـ ــع ع ـ ـلـ ــى رؤوس
العاملني فيها ،فال ّ
تعوض الشركات
ّ
امل ـش ــغ ـل ــة (شـ ــركـ ــات ض ـخ ـمــة تـحـقــق
أربـ ــاحـ ــا س ـن ــوي ــة ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات) كـمــا
ي ـجــب ع ـلــى أه ــل ال ـض ـحــايــا أو على
املـصــابــن ،وال ّ
تغير حتى مــن نمط
ّ
استعبادها للناجني أو تحسن من
ظروف عملهم ،كما حصل ويحصل
في مصانع بنغالديش ومثيالتها.
غـ ــرف م ـك ـت ـظــة ال ت ـس ـتــوفــي ّأي ـ ــا مــن
ال ـشــروط الـصـحـيــة لـلـعـمــل ،ســاعــات
طويلة من العمل املتواصل ،احتكاك

أﻣﺮاض أﺧﺮى

٪١

٪١٣

٪٩

٪١

٪٢٦

٪١٧

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

٪٢

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت
روﺳﻴﺎ
أﻣﺮاض اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ  ،٢٠١٧ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث إدﻳﺴﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻫﻴﻨﺮﻳﺘﺶ ﺑﻮل

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ

أﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت
٪٢١
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

٪١٨

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺒﻮﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

٪٣١

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ  Work Safety and Health Instituteﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ
و»ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«  -أﻳﻠﻮل ٢٠١٧

ﻇﺮوف ﻋﺼﺒﻴﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ

م ـب ــاش ــر م ــع مـ ـ ــواد س ـ ّ
ـام ــة م ــن دون
إجـ ــراء ات وقــائـيــة ،ضـغــوط لتسليم
ال ـس ـلــع ف ــي ال ــوق ــت املـ ـح ــدد… بـيـئــة
العمل هي نفسها في معظم مصانع
البلدان الفقيرة التي تشرف عليها
شركات ضخمة.
ي ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـع ــض أن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ت ـع ــود
ف ــي األس ـ ـ ــاس إلـ ــى أنـ ـ ــه ،م ـن ــذ أواخـ ــر
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ب ـ ـ ـ ــدأ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ــرأس ـم ــال ــي ي ـضــع م ـعــاي ـيــر جــديــدة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ال ت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوى ه ـ ــدف
مــراكـمــة األرب ــاح وال ـفــوز فــي السباق
الـتـنــافـســي .نقلت الـشــركــات الكبرى
مصانعها إل ــى ب ـلــدان فـقـيــرة ،أجــور
اليد العاملة فيها متدنية ومراقبة
تطبيق قــوانــن الـعـمــل شـبــه غائبة،
ال ـب ـي ـئ ــة األم ـ ـثـ ــل ل ـت ـس ـت ـع ــرض فـيـهــا
الشركات الكبرى عضالتها غير آبهة
باألثمان البشرية.
ومن املعايير الجديدة التي وضعها
النظام الرأسمالي أيضًا أنه لم يعد
مـطـلــوبــا مــن املــديــر امل ـس ــؤول املـعـ ّـن
أن يـ ـك ــون م ـل ـ ّـم ــا ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـع ـمــل
وم ــراح ــل اإلن ـتــاج وكـيـفـيــة التنفيذ،
ّ
بــل ب ــات عـلـيــه فـقــط أن يـطـ ّـبــق خطة
مــؤلـفــة مــن ش ــروط وأرقـ ــام لتحقيق
الــربــح ال ـس ـنــوي امل ـط ـلــوب وزي ــادت ــه.
ّ
خطة املدراء الجدد ال تلحظ ،طبعًا،
ّ
أي جــانــب واق ـعــي ـ إنـســانــي يتعلق
ّ
ب ـم ــدى قـ ــدرة ال ـع ــم ــال ع ـلــى تـحـقـيــق
ّ
العمال
الرقم املطلوب .يذكر بعض
في شهاداتهم العلنية القليلة بأنه
خــال فترة ال ــذروة ،أي قبيل املوعد
امل ـ ـحـ ــدد إلن ـ ـهـ ــاء ك ـم ـي ــة ض ـخ ـم ــة مــن
الـسـلــع (ت ـح ـ ّـدده ال ـســوق التنافسية
أيـ ـض ــا) ُي ـط ـل ــب م ــن الـ ـع ـ ّـم ــال زي ـ ــادة
إن ـتــاج ـهــم ب ـطــري ـقــة ال تـسـمــح حتى
بالنوم أليام متواصلة!
ّ
«يصبح العامل أكثر فقرًا كلما أنتج
ّ
ثـ ــروة أك ـث ــر ،كــل ـمــا زاد إن ـتــاجــه ق ـ ّـوة
واتساعًا .يصبح العامل حتى سلعة
ّ
أرخص كلما زاد ما ينتجه من السلع.
إن انخفاض قيمة العالم اإلنساني
ت ــزداد فــي تناسب مباشر مــع زيــادة
عالم األشياء» ،ترى املاركسية.
املــوت ال يصيب فقط ّ
عمال املصانع
في الدول النامية أو الدول الصناعية
الكبرى بل يمكن أنً يــرى كل عامل/
موظف نفسه ضحية للعمل املفروض
عليه وف ــق املـعــايـيــر الـتــي وضعتها
الــرأسـمــالـيــة .عـ ّـمــال «املـكــاتــب» أيضًا
غير مستثنني مــن األم ــراض املهنية
(ال ـ ـج ـ ـسـ ــديـ ــة والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة) وإه ـ ـ ـ ــدار
ح ـق ــوق ـه ــم وإج ـ ـبـ ــارهـ ــم ع ـل ــى ت ــأدي ــة
أعـمــالـهــم فــي ج ـ ّـو ضــاغــط يالحقهم
حتى إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام
وإل ــى «عطلهم» فــي معظم األحـيــان.
حتى الشركات الكبرى ذات املباني
النظيفة التي ال تتهدم على رؤوس
ع ـ ّـم ــال ـه ــا ،ال ت ــراع ــي شـ ـ ــروط الـعـمــل
ّ
الـسـلـيـمــة إذ إن مــن يـتـحــكــم بــوتـيــرة
العمل وظ ــروف الـعـ ّـمــال ليس املدير
وال حتى صاحب الشركة بل حاجة
مفتوحة فــي األس ــواق إلنـتــاج املزيد
ّ
في وقت قصير وبتكلفة أقل.

اضطرابات العمل النفسية
إلـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـج ـس ــدي ــة ال ـقــات ـلــة
(أمــراض الــدورة الدموية واألمــراض
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي…) تـ ـ ـض ـ ــاف األمـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـب ـب ـهــا ض ـغ ــوط
ّ
الـعـمــل امل ـتــزايــدة ،قـلــق مــزمــن وتــوتــر
واك ـت ـئ ــاب ي ـ ــؤدي إلـ ــى االن ـت ـح ــار في
م ـع ـظ ــم األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان .لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــا
زال يـجـهــل نـسـبــة اإلصـ ــابـ ــات بتلك
األمراض ومدى تأثيرها الفعلي ،ألن
الـعـ ّـمــال ،فــي أغلب األحـيــان يجهلون
أن سبب اضطراباتهم النفسية هو
عملهم ،يساعد على ذلك عدم اعتراف
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل وش ــرك ــات الـتــأمــن
وال ـض ـمــان ب ـكــون تـلــك االض ـطــرابــات
ال ـن ـف ـس ـيــة «أم ـ ــراض ـ ــا» ف ــي األس ـ ــاس.
أضــف إلــى ذلــك عــدم تقديم املوظفني
ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى حـ ـ ـ ــول عـ ـلـ ـلـ ـه ــم ال ـن ـف ـس ـي ــة
وتسجيلها لدى املسؤولني في مكان
ّ
عملهم ألسباب كثيرة تتعلق بعدم
الــدرايــة الكافية لحاالتهم ،والخجل
والخوف.
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قبلة الحياة
صورة ( Kiss Of Lifeقبلة
ّ
للمصور األميركي روكو
الحياة)
مورابيتو التي حصلت على جائزة
بوليتزر في عام  .1968يظهر في
الصورة العامالن راندال شامبيون
وجاي دي تومسون خالل قيامهما
بأعمال صيانة وتصليح عطل
كهربائي ،حني ّ
تعرض شامبيون
لصعقة كهربائية ّ
بقوة  4آالف
ّ
فولت ّأدت ّإلى توقف قلبه فورًا
وبقائه معلقًا في الهواء بأحزمة
األمان ،وهو ما سمح لزميله
بإسعافه من خالل
تومسون ّ
إمداده بالتنفس االصطناعي إلى
حني عودة النبض إلى شرايينه،
ً
فحمله على أكتافه وصوال إلى
األسفل حيث ّ
مدده على األرض
ّ
وأمده باإلسعافات األولية
وضربات القلب وأنقذ حياته.
ومن بعدها عاش شامبيون 35
سنة إضافية.
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