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مجتمع

إميل نصراوي

العالي»

¶ قبل أسابيع ،في اجتماع املياومني
ب ــوزي ــر ال ـط ــاق ــة سـ ـي ــزار أبـ ــي خـلـيــل،
ع ـ ــرض إمـ ـي ــل ص ـ ــور رأسـ ـ ــه امل ـث ـقــوب
وي ــده الـتــي التهم الـتـيــار الكهربائي
قطعًا مـنـهــا .حـمــل إمـيــل أش ــاءه في
ال ـصــور ع ــل فـظــاعــة ال ـص ــورة تـحـ ّـرك
ّ
ضمائر املعنيني .جــواب الــوزيــر كان
ه ـك ــذا« :م ــا ب ـع ــرف ،ب ــدي ش ــوف شو
بـ ــدي أعـ ـم ــل» .ي ـق ــول إم ـي ــل «سـ ّـلـمـتــه
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور بـ ـ ـي ـ ــدي وسـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـنـ ــي عــن
وضـعــي» .ووضــع إميل يعود إلــى 1
نيسان  .2011في ذلك اليوم ،اصطدم
معلق
رأسه بخط التوتر العالي وهو ّ
على عمود الكهرباء« .وصـلــت ميت
عاملستشفى» يقول .الزم املستشفى 6
أشهر ،خضع فيها لنحو  9عمليات،
وش ـه ــري ــن إض ــاف ـي ــن ق ـضــاه ـمــا فــي
العالج .تزامن وجوده في املستشفى
مع دخــول شركات مقدمي الخدمات
عـ ــام  .2012ت ـقــاضــى أول م ــرت ــب لــه
وق ــع عـقـدًا مــع « .Butecكــان
وبـعــدهــا ّ
وضـ ـع ــي ال ـص ـح ــي س ـي ـئ ــا ،وكـ ـن ــت ال
أزال أتـ ـن ــاول أدويـ ـت ــي لـكـنـهــم كــانــوا
يحاسبونني في الشركة إن خرجت
قبل ساعة من انتهاء الدوام ألتناول
دواء يفترض أن يبقى في الثالجة».
سمع التبرير من إدارة الشركة« :ما
بيهمنا وض ـعــك ال ـص ـحــي» .يضيف
«أج ـبــرونــي عـلــى تــوقـيــع ورق ــة فسخ
ع ـم ــل ب ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر م ــن عـمـلــي
م ـع ـه ــم .ب ـق ـيــت  5سـ ـن ــوات ب ــا ع ـمــل.
قدمت شكوى إلى وزارة العمل ،وبعد
طــول مراجعة قطعت األم ــل» .يتذكر
الرقم  619جيدًا ،إنه رقمه املتسلسل
في امتحانات مجلس الخدمة التي
جـ ــرى إي ـق ــاف ـه ــا« .مـ ــا زلـ ــت أن ـ ــزل إلــى
اع ـت ـصــامــات امل ـي ــاوم ــن م ــع أن ــي بال
عمل» .إلميل ابنتان وصبي ،ال يزال
ي ـحــاول الـعـمــل عـلــى حـســابــه« .كــأنــك
ت ـغــرق مــن دون أن تـشـعــر بـجـســدك»
ه ـكــذا يـصــف مـعــانــاتــه .وإم ـيــل الــذي
بـ ــدأ ع ـم ـلــه م ـي ــاوم ــا م ـنــذ  1994ورد
اسمه في سجالت الشركة في .1996
«س ـن ـتــن م ــش مـ ـح ــرزة» ي ـق ــول ذل ــك،
م ـت ـخ ـل ـيــا ب ـ ــإرادت ـ ــه ع ــن س ـن ـتــي عـمــل
ف ـع ـلــي .ي ـض ـحــك م ــن ح ـجــة ال ـتــوزيــع
الطائفي بالقول «أنــا كاثوليكي من
بكفيا» .ويتابع «ال نعرف كمياومني
الطائفية في ما بيننا .ال يوجد عدل
ي ــرض ــى ب ـه ــذه ال ـح ـج ــة .ان ــا ضحيت
ب ـع ـشــريــن س ـنــة م ــن ع ـم ــري ف ــي هــذه
املؤسسة».

للمياوم وإجـبــارهــا على إدخــالــه في
س ـجــات ال ـض ـمــان أس ــوة بــالـشــركــات
الخاصة .حادثة  2010كانت مفصلية
فـ ــي حـ ـي ــاة حـ ـس ــن ،لـ ـك ــن روايـ ـ ــاتـ ـ ــه ال
ت ـقــف ع ـن ــده ــا .ي ـفــاخــر ابـ ــن ال ـج ـنــوب
بمعالجته أعـطــال التيار الكهربائي
فــي حــرب تموز تحت القصف .يؤكد
أعطاال في الناعمة
أنه أصلح ورفاقه
ً
والدامور واملناطق التي بقيت لثالث
ليال من دون كهرباء« .ليس لنا عالقة
بــال ـت ـجــاذبــات الـسـيــاسـيــة ون ــري ــد أن
نـعـمــل» ي ـقــول ح ـســن .يــريــد أن يعمل
بالرغم من تلك الندوب التي يحملها
في جسده.

ــاد العمالي؟
القانون ،وإذا كــان هناك خــاف على
تفسير القانون ،فال يجب أن يحجب
ذلك القضية اإلنسانية» ،مطالبًا بأن
يفسر القانون ملصلحة املياوم .وكان
أبـ ــي خ ـل ـيــل ق ــد غ ـ ـ ّـرد ع ـل ــى «تــوي ـتــر»
االثنني املاضي ،أي في يوم اعتصام
ـا« :ل ـس ـنــا ن ـحــن من
املـ ـي ــاوم ــن ،ق ــائ ـ ً
أوج ــد املنطقة الثالثة وال مــن أوجــد
الـ ـع ــراقـ ـي ــل ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس نـعـمــل
ع ـلــى ح ـل ـهــا ،وف ــي م ـســألــة امل ـيــاومــن
ل ــن ن ــواف ــق ع ـل ــى ص ـي ـغــة ح ــل خ ــارج
إطار تطبيق القانون  287الذي أجاز
ل ـل ـمــؤس ـســة م ـ ــلء املـ ــراكـ ــز ال ـش ــاغ ــرة،
واستئناف مباريات مجلس الخدمة

املــدنـيــة» .أمــا عضو لجنة املياومني
لبنان مخول فـقــال« :إذا كانت هناك
نـ ــوايـ ــا ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـح ــل ه ـ ــذه األزم ـ ـ ــة،
ف ـل ـن ــذه ــب إل ـ ــى االمـ ـتـ ـح ــان ــات ضـمــن
خــريـطــة االت ـح ــاد الـعـمــالــي ،وإال فــإن
هناك محاوالت للعرقلة» .ودعــا الى
«إنهاء هذا امللف اإلنساني بامتياز»،
سائال عن اللغز الذي يعترض الحل،
ً
فـ ــي حـ ــن أن مـ ـلـ ـف ــات مـ ـعـ ـق ــدة حـلــت
بـ«شحطة قلم».
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ً
األسـبــاب الحقيقية التي حالت دون
إي ـج ــاد ح ــل لـقـضـيـتـهــم .فــالـتـســويــة ـ
الـصـفـقــة ب ــن ال ـقــوتــن السياسيتني

رندة صليبا

أحمد شعيب

¶ ت ــواظ ــب رنـ ـ ــدة ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
ت ـحــركــات امل ـي ــاوم ــن .تــريــد مـثـلـهــم أن
ت ــدخ ــل إل ـ ــى م ـ ــاك «كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان».
تـ ـعـ ـم ــل ابـ ـ ـن ـ ــة بـ ـ ـل ـ ــدة ْشـ ـ ــريـ ـ ــن امل ـت ـن ـي ــة
فـ ــي ق ـس ــم ال ـ َـكـ ـي ــل وال ـت ـن ـف ـي ــذ وت ـت ــاب ــع
مـعــامــات تــركـيــب األع ـم ــدة وال ـع ـ ّـدادت
وال ـكــابــات بــن شــركــة ك ـهــربــاء لبنان
وإحـ ـ ــدى ش ــرك ــات م ـقــدمــي ال ـخ ــدم ــات.
«بــدأت عملي في شركة كهرباء لبنان
ف ــي ب ـك ـف ـيــا ك ـم ـي ــاوم ــة عـ ــام  ،2002ثــم
انضممت إلــى شركة  BUSفي .»2012
تتعاطف رنــدة مــع زمالئها فــي شركة
«دبــاس» الذين ال يتقاضون رواتبهم،
وتقول «أنــا اليوم أتقاضى راتبي أما
غ ـيــري ف ــا» .ف ـقــدت رن ــدة زوج ـهــا قبل
 18عــامــاّ ،
ورب ــت وحـيــدة ثــاث فتيات.
مستحيال.
التجربة صعبة وال شــيء
ً
تقول بال تردد «في البداية شعرنا أن
الـشــركــات تـتــاعــب بـنــا وال ـيــوم أتمنى
أن يجروا امتحانات لندخل إلى مالك
ال ـك ـهــربــاء» .االمـتـحــانــات كـمــا تصفها
«أم ـ ــر م ـع ـيــب ب ـعــد ك ــل هـ ــذه ال ـس ـنــوات
م ــن الـ ـعـ ـم ــل» .ت ــرف ــض بـ ــدورهـ ــا حـجــة
التوزيع الطائفي« :أنا من طائفة الروم
األرثوذكس .لكن هل يرمون املياوم من
طــائـفــة أخ ــرى فــي ال ـشــارع وه ــو يعمل
قـبـلــي ب ـس ـنــوات؟» ت ـســأل بــاسـتـهـجــان.
«ق ـل ـبــي م ـع ـهــم» تـ ـك ـ ّـرر .ت ـتــذكــر شـهـيـدًا
سـقــط عــن ع ـمــود فــي بكفيا وك ـيــف لم
يتم التعويض على عائلته وزوجـتــه
الحامل .تعرف أن عملها خــارج دائرة
الخطر املباشر كباقي املياومني ،لكن
«مــن أيــن سـيـجــدون بخبرتنا ،بخبرة
أولـ ـ ـئ ـ ــك ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـخ ــاط ــرون
بحياتهم؟».

األسمر طلب من
المياومين وقف
التصعيد والتركيز
على الملف اإلنساني

امل ـت ـنــازع ـتــن (ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
وحـ ــركـ ــة أمـ ـ ـ ــل) طـ ـ ـ ــارت فـ ــي ال ـل ـح ـظــة
األخيرة ولم تبصر النور في مجلس
الوزراء ،رغم أنها تضمنت أن يقبض
املتعهد من الباطن ()subcontractor
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¶ ف ــي  19ش ـب ــاط  ،1999انـقـسـمــت
حياة أحمد شعيب الــى مرحلتني،
و«بتر جسمه نصفني» .حدث خطأ
مــا وهــو يـنــزل عــن عـمــود الكهرباء
فاصطدم بالتوتر العالي ،قــوة 15
ألف واط كانت كفيلة بسرقة عينه
ون ـصــف وج ـهــه وأج ـ ــزاء م ــن بطنه
وتضرر أطرافه .أحمد ليس حاقدًا
ع ـل ــى أحـ ـ ــد .ي ــوم ـه ــا ،ل ــم ي ـك ــن ل ــدى
الـطـبـيــب الـ ــذي عــايـنــه أم ــل ببقائه
على قيد الـحـيــاة« .بقيت ساعتني
تدخل طبي وبــدأوا
أنــازع من دون ّ
يحضرون لدفني ...لكن لله إرادة»
ّ
يقول .الكارثة التي حلت على أحمد
وعائلته لــم تكن كــافـيــة ،فــي اليوم
مرتبه .هل
الثاني للحادثة توقف ّ
ي ـع ـق ــل؟ ي ــؤك ــد« :فـ ــي آذار م ــن تـلــك
الـسـنــة تـقــاضـيــت ب ــدل ع ـشــرة أي ــام
عمل في شباط الذي أصبت خالله
وبـعــدهــا ال ش ــيء» .ط ــرد مــن عمله
وهــو غائب عــن الــوعــي على سرير
املستشفى .تــوقــف عــن الـعـمــل قبل
أن يـعــود مـيــاومــا بعد عــامــن على
يتذكر
الحادثة ،ربما «بواسطة» .ال
ّ
أحمد شيئًا عن معاناته الجسدية
«مكثت  8أشهر في املستشفى ،أنا
مــت وع ـشــت ،بـقـيــت سـنـتــن بحنك
مـ ـق ـ ّـط ــب وبـ ـ ــا ن ـ ـطـ ــق .اس ـت ـخ ــدم ــت
الــورقــة والقلم للتعبير .احتجت لـ
 350وحدة دم» .في البداية ،اعترف
تأمني املتعهد بــأول عشرة ماليني
مــن كـلـفــة ال ـع ــاج .املــايــن الباقية
بالدين وتبرعات املياومني
«كانت َّ
وأهلي باعوا قطعة أرض» .تراجع
أح ـ ـم ـ ــد ع ـ ــن دع ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ض ـ ــد ش ــرك ــة

الـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ـس ـل ــم م ـن ـط ـق ــة ال ـج ـن ــوب
امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــل ،مــن
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان م ـب ــاش ــرة
وليس مــن شركة دب ــاس ،التي تقول
التسوية بالتمديد لها أربع سنوات
أخ ـ ــرى ،أي بــاع ـت ـبــار املـتـعـهــد شــركــة
رابعة ملقدمي الخدمات .وتبلغ القيمة
اإلجمالية للصفقة  280مليون دوالر،
مـنـهــا  130مـلـيــونــا لـلـجـنــوب وح ــده.
فــي ظــل ّ
تغير «ســاحــة الـنـضــال» ،من
الواقع إلى افتراضات ،والحديث عن
«خــري ـطــة ط ــري ــق» مـلـتـبـســة ،ال ـســؤال
ال ــذي يبقى عــالـقــا :هــل ُحـ ّـلــت األزم ــة؟
اإلجابة ال تبدو معقدة.

الكهرباء« .ضحينا لنأكل لقمتنا
بـ ـع ــرق ج ـب ـي ـن ـنــا ،ي ــا م ــا ت ـظــاهــرت
إنــي شبعان حتى يشبع أوالدي».
أوالده ثالثة شبان ،حرم من غمرهم
وتقبيلهم .زار أحمد مراجع دينية
وس ـيــاس ـيــة ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن الـنـتـيـجــة
واح ـ ـ ــدة« :كـ ــل ش ــي ذل» .ي ـب ـلــغ من
ّ
العمر  54عامًا ،ويسأل «ماذا يبقى
لي إذا ثبتوني اليوم؟» .ال يناضل
أح ـم ــد ل ـن ـف ـســه ال ـت ــي ان ـك ـس ــرت بــل
«لـ ــآخـ ــريـ ــن املـ ـع ــرض ــن ل ـل ـس ـقــوط
مثلي» .منذ تشرين األول املاضي
كسواه من عدم تسديد
وهو
يعاني ِ
ش ــرك ــة ّ
«دبـ ـ ـ ــاس» (إحـ ـ ــدى شــركــات
مقدمي الخدمات الثالث) الرواتب
ال ـتــي انـقـطـعــت كـلـيــا ب ــداي ــة ال ـعــام.
تقدم إلى امتحانات الفئة الخامسة
ّ
ف ــي مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ،لكن
االمتحانات ُألغيت وهو عاتب على
زمالئه الذين أوقفوها في البداية،
واليوم يطالبون بإعادتها.
ـوقـ ــف ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ــرغ ــم
ل ـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
مـمــا أحــدثــه الـتـيــار الـكـهــربــائــي في
جسده .ال يعاني اليوم من رهاب الـ
 15ألف واط ،بل يصعد إلى األعمدة
بمحاذاة الكابالت الخطرة إلصالح
األعـ ـط ــال .ل ــم ي ــردع ــه األل ـ ــم .ال ي ــزال
يكافح في دائرة النبطية التي تقع
ضمن حصة شركة ّ
«دباس» .يخرج
وح ــده فــي الليل ويصلح األعـطــال
«ل ـئ ــا ت ـن ــام ع ــائ ــات ال ـج ـن ــوب بال
كهرباء أو ماء» يقول معتزًا .يعرف
أن ذلك ال مكافأة أرضية ّ
له« .ال تزال
لــي عــن واحـ ــدة وي ــد وأريـ ــد خدمة
الناس ،عل الله يحمي لي أبنائي».
ّ

(مروان
طحطح)

