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مجتمع
تحقيق

اعداد ايلده الغصين

ّ مياومو الكهرباء

ّ
حياة معلقة على خطوط «التوتر
حتى في خطر الموت ،يشترط السياسيون
توزيعًا طائفيًا فــي وظــائــف رسمية عن
فئات رابعة وخامسة .الوقوف فوق ،بين
األرض والسماء ،بالقرب من كابالت الخطر
ليس وظيفة مسيلة ّللعاب الطائفي .إنها
قصة حياة أو موت وليست قصة اختراع
ّ
قصة كرامة
اسمه «الــتــوازن الطائفي»ّ .
وشــغــف تدفعهم إل ــى االســتــمــرار في
ممارسة عملهم كمياومين ،بالرغم من أن
التيار الكهربائي التهم أجزاء من أجسادهم
النحيلة .أجسادهم الضعيفة فــي وجه
المحاصصات السياسية .قسم كبير من
اللبنانيين يرون فيهم «شبيحة» ،قاطعين
للطرق ،وحابسين للناس في سياراتهم .لكن
الصفعة التي طبعها ضابط أمن على وجه
دوي أيقظت كثيرين على
أحدهم كان لها ّ
واقع شريحة يتالعب بها السياسيون غير
آبهين بأحالمهم وآمالهم وآالمهم .هنا،
قصص بعضهم

حسن حمود

(مروان
طحطح)

¶ ت ـقــف آيـ ــة ب ـس ـنــوات ـهــا ال ـع ـشــر الــى
ج ــان ــب وال ـ ــده ـ ــا خ ـ ــال اع ـت ـص ــام ــات
املـ ـي ــاوم ــن .ت ـم ـســك يـ ــده م ــن دون أن
تضغط على آثــار الـحــروق .الكهرباء
تسللت إل ــى جـســد وال ــده ــا .شـ ّـوهـتــه.
ّ
ل ـك ـن ــه ج ـم ـي ــل ب ـع ـي ـن ـي ـه ــا .بــري ـق ـه ـمــا
والـ ـضـ ـحـ ـك ــة يـ ـشـ ـي ــران إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك .مــا
ش ــأنـ ـه ــا ب ــاعـ ـتـ ـص ــام ــات املـ ـي ــاوم ــن؟
«املــدرســة أعطتها إن ــذارًا إذا لــم أكمل
تسديد القسط» يجيب والدها حسن
ح ـ ـمـ ــود .ك ـي ــف ت ـت ـح ـمــل ه ـ ــذا ال ــوج ــع
املروي على لسان والدها؟ «ما بيأثر!
تابعت معاناتي وكانت ترافقني إلى
املـسـتـشـفــى» .يـقــول «الـشـهـيــد الـحــي»

بــن املـيــاومــن .هــؤالء يعرفون حسن
جيدًا ويستشهدون بقصته .أصيب
«أبــو علي» في حزيران  .2010يتذكر
ال ـي ــوم ج ـي ـدًا« :كـ ــان ي ــوم س ـبــت ،عند
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـه ــر ،ضمن
دوام العمل الرسمي .كنت في محطة
طوارئ وحدث فالم كهربائي .احترق
نحو  50في املئة من جسدي .حروق
م ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة فــي
الجسم والوجه».
ل ــم يـسـتـقـبـلــه م ـس ـت ـش ـفــى امل ـق ــاص ــد.
«نقلوني إلى الجعيتاوي شبه غايب
عـ ــن الـ ـ ــوعـ ـ ــي» .هـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـت ــذك ــره عــن
الحادثة 76 .يومًا قضاها في العناية

املركزة ،خضع خاللها لعمليات أربع.
والنتيجة عطل بنسبة  30في املئة في
تكفلت وزارة الصحة
الـيــد الـيـســرىّ .
بنفقات العالج في البداية «ألن تأمني
امل ـت ـع ـهــد ل ــم ي ـك ــن ي ـع ـت ــرف بـ ـح ــوادث
الـ ـت ــوت ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــي» .بـ ـع ــده ــا تــوق ـفــت
ال ــوزارة عــن إتـمــام الـعــاج .إنها لعنة
املياومني غير املسجلني في الضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـخ ــاضـ ـع ــن لـسـلـطــة
املتعهدين وتحايل شركات تأمينهم.
«منذ شهرين لم أتقاض راتبي» يقول
َ
«أبــو علي» الــذي يعتبر أن املياومني
هم من جعلوا مؤسسة كهرباء لبنان
تصمد إلى اليوم .إنها «بدعة املياوم»

التي اخترعوها برأي حسن .بقي بعد
كامال بال عمل .استدان
الحادثة عامًا
ً
ليسدد أقساط مدرسة ابنتيه وابنه
ّ
الذي ترك دراسة الحقوق ليرافق والده
ّ
يهتم املعيل الوحيد لعائلته
أيضًا .ال

ب ـشــد ال ـح ـبــال ال ـحــاصــل ب ــن كـهــربــاء
لبنان وشركات مقدمي الخدمات ،أو
«مقدمي السيئات والـقـســاوات» كما
يصفها .مــا يهمه تقاضي راتـبــه في
بداية الشهر ،وهــذا أمر ّقلما يحصل
م ـنــذ عـ ــام  .2012أي م ـنــذ أن أبــرمــت
العقود مع شركات مقدمي الخدمات.
ي ــري ــد م ــن ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي أن
يـتـحـ ّـرك للتنديد بمعاملة الـشــركــات

أشكال جديدة لـ«النضال» ...من الشارع إلى «جيبة» االتحـ
فاتن الحاج
تــوقــف ال ـح ــراك ال ـغــاضــب .املـيــاومــون
اتـفـقــوا على «إدارة» جــديــدة لــأزمــة،
وعلى أسـلــوب جديد للحصول على
مطالبهم .ألسباب عدة ،قرروا مغادرة
الشارع ،ومحاولة التركيز على تقديم
«إضـ ـ ـ ــاءة إن ـس ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـق ـض ـيــة»،
تقتضي منهم تــوثـيــق ملفهم لجهة
إحـ ـص ــاء عـ ــدد ال ـض ـحــايــا وال ـجــرحــى
الذين سقطوا دفاعًا عن لقمة عيشهم،
وه ـنــاك إمـكــانـيــة السـتـحــداث صفحة
خــاصــة بـهــم عـلــى «فــايـسـبــوك» لنشر
القصص اليومية ملعاناتهم .الخلفية

الـ ـت ــي ق ــدم ــت لـ ـف ــرض ه ـ ــذا ال ـت ــوج ــه،
بحسب املياومني ،هي التعاطف غير
امل ـس ـبــوق ل ـل ــرأي ال ـع ــام الـلـبـنــانــي مع
قصة املياوم حسن عقل الذي تعرض
لصفعة مــن الـضــابــط فــي قــوى األمــن
الداخلي حسني خشفة .إذًا ،قرروا نقل
«نضالهم» من الـشــارع ،إلــى منصات
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وإلـ ــى أمــاكــن
أخرى ،يأملون أن تكون مجدية.
ف ــي الـ ـشـ ـك ــل ،ن ـج ــح رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
العمالي العام بشارة األسمر ،إلى حد
م ــا ،فــي سـحــب فتيل أزم ــة املـيــاومــن
ف ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان مــن
الـشــارع .أمــس ،احتضن مقر االتحاد

ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب امل ـن ـت ـف ـض ــن الم ـت ـص ــاص
غ ـ ـض ـ ـب ـ ـهـ ــم ،ومل ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــم ب ــوض ــع
ت ـحــرك ـهــم «تـ ـح ــت جـ ـن ــاح االت ـ ـحـ ــاد»،
باعتباره «املــاذ األول للعمال» .لكن
ف ــي ال ــواق ــع ،األس ـم ــر مـنــح املـيــاومــن
«خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» ال س ـق ــف زم ـن ـيــا
لـتـنـفـيــذهــا .أم ــا الـخــريـطــة فتتضمن
ت ـع ـي ــن الـ ـن ــاجـ ـح ــن الـ ـف ــائـ ـض ــن فــي
مجلس الخدمة املدنية ضمن الفئة
الــراب ـعــة ،وإع ـطــاء تـعــويـضــات عــادلــة
ومنصفة للمياومني الذي ال يريدون
أن يـ ـخـ ـضـ ـع ــوا ملـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات م ـج ـلــس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،وإيـ ـ ـج ـ ــاد صـيـغــة
ل ــدف ــع رواتـ ـ ـ ــب ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن

للعمال واملياومني في شركة دباس
( ،)NEUCإحـ ـ ــدى ش ــرك ــات مـقــدمــي
الخدمات امللزمة املنطقة الثالثة التي
ّ
الضاحية الجنوبية والجنوب
تضم
وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وت ــأم ــن
دي ـمــومــة عـمــل هـ ــؤالء .فــانـتـهــاء عقد
الشركة منذ  2017/12/31يبقي أكثر
عامال وعاملة من دون أي
من 1050
ً
صفة قانونية ،والحقًا بال ضمانات
صـحـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،إذ ي ـتــوقــع أن
ت ـب ـلــغ ال ـش ــرك ــة الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
للضمان االجتماعي فسح العقود مع
العمال ،نهاية هذا الشهر.
«االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون إلي ـص ــال

املـ ـل ــف إل ـ ــى خ ــوات ـي ـم ــه وإنـ ـ ـت ـ ــاج حــل
يرضي الجميع» ،هذا جل ما استطاع
ّ
األسـ ـم ــر ت ـقــدي ـمــه ل ـل ـم ـيــاومــن ،لكنه
تمكن ،في املقابل ،من أن ينتزع منهم
وعـ ـ ـدًا بـتـغـيـيــر ش ـكــل ت ـحــرك ـهــم عبر
م ـقــاربــة امل ـل ــف م ــن ال ـب ــاب اإلن ـســانــي
واالب ـت ـعــاد عــن أي تصعيد مـيــدانــي،
خ ـصــوصــا أن ه ـنــاك ق ـ ــرارًا سياسيًا
بمنع إقفال صالة الزبائن في املبنى
الرئيسي للمؤسسة ،كما أبلغهم.
األسـ ـم ــر دع ـ ــا ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مشترك مــع املـيــاومــن ،وزي ــر الطاقة
س ـ ـيـ ــزار أبـ ـ ــي خ ـل ـي ــل إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون،
باعتبار أن «ما نطالب به هو تنفيذ
ّ

