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قضية
ناشطة لبنانية تتضامن مع البحرين امام بيت
االمم املتحدة في بيروت (أرشيف ــ بالل جاويش)

اللبنانيون باقون:
«شكرًا البحرين»
بعد  10أيام على ترحيل
 10لبنانيني من البحرين،
أصدرت السلطات البحرينية
قرارًا يقضي بترحيل 25
آخرين ،لتعود بعده عن
القرار بقرار ثالث يقضي
بوقف اإلجراءات بحق هؤالء
وإعادة جوازات السفر لهم
وإبقائهم .صدر القراران
بالترحيل واإلبقاء من دون
إيراد أي تفسير .أما اللبنانيون،
رسميني ومواطنني ،فال
يجدون سوى عبارة :شكرًا
البحرين

راجانا حمية
ص��در ال �ق��رار ال�ب�ح��ري�ن��ي :ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون لن
ُي ّ
رحلوا من «ب�لادن��ا» .سيبقون حيث هم
ول ��ن ي �ع��ودوا إل ��ى ل �ب �ن��ان ،إال «إذا أرادوا
ه ��م» .ق ��رار «ال رج ��وع ع �ن��ه» ،ه �ك��ذا يقول
املتفائلون في وزارة الخارجية واملغتربني
الذين تبلغوا أمس من السفارة اللبنانية
ف ��ي امل� �ن ��ام ��ة ،رس �م �ي��ًا ،م ��وق ��ف السلطات
البحرينية م��ن اللبنانيني املقيمني على
ّ
أرضها ،والذين كانوا مهددين بالترحيل
ف��ي غ�ض��ون أس�ب��وع واح ��د .ون�ق��ل السفير
ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي امل �ن��ام��ة ع ��زي ��ز ال� �ق ��زي عن
السلطات البحرينية أنها «أبلغت هؤالء
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن أن ك� ��ل األم� � � ��ور ع � � ��ادت إلى
طبيعتها وأن بإمكانهم البقاء والعمل في
البالد».
ق� �ب ��ل وص� � � ��ول ال� �ب ��رق� �ي ��ة ال ��رس� �م� �ي ��ة إلى
ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك ��ان وزي ��ر الخارجية
ع�ل��ي ال�ش��ام��ي «ق��د تبلغ ال �ق��رار م��ن وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ب�ح��ري�ن��ي ال �ش �ي��خ خ��ال��د بن
أح �م��د ب ��ن م�ح�م��د آل خ�ل�ي�ف��ة ب�ن�ح��و غير
رسمي أول من أمس على هامش املؤتمر
الدولي ملكافحة القرصنة في دبي» ،حسب
ما أشار مستشار الشامي وسيم وهبة.
ّ
القرار نفسه تبلغه اللبنانيون املهددون
ب ��ال� �ت ��رح� �ي ��ل ًق� �ب ��ل ي� ��وم �ي�ن م � ��ن السفارة
اللبنانية ن�ق�لا ع��ن السلطات البحرينية

ّ
أبيدجان :طيارة و«الناس راجعة»
منهال األمين

 300لبناني حجزوا على خط الذهاب إلى أبيدجان (بالل جاويش)

ل��م ت�ك��د ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�س�م��ع بعودة
ال�ح�ي��اة شيئًا فشيئًا إل��ى س��اح��ل العاج،
ح �ت ��ى س� � ��ارع رئ� �ي ��س ح �ك ��وم ��ة تصريف
األع�م��ال سعد الحريري إل��ى إع�لام شركة
ط�ي��ران ال�ش��رق األوس ��ط بتوقيف اإلجالء
على نفقة الحكومة ،كما يقول لـ«األخبار»
السفير اللبناني علي عجمي .السفير عزا
القرار إلى «ع��زوف الكثيرين عن املغادرة
بسبب ت� َ�راج��ع ح��دة األزم� ��ة» ،وال��دل�ي��ل أن
آخ��ر رحلتي إج�لاء «ك��ان قوامهما نصف
ط��ائ��رة إيرانية ف��ارغ��ة ،ونقص يزيد على
 70راك �ب��ًا ف��ي ال �ط��ائ��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» .كذلك
العام للمغتربني هيثم جمعة
يؤكد املدير ّ
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أبلغت
«ال �س �ف �ي��ر اإلي ��ران ��ي ف ��ي ب �ي ��روت غضنفر
رك��ن أب ��ادي أن��ه ل��م يعد ه�ن��اك ح��اج��ة إلى

ت��وج��ه ال�ط�ي��ران اإلي��ران��ي ال��ى أبيدجان».
هكذا ،تكون حالة الطوارئ التي فرضتها
العمليات العسكرية في ساحل العاج ،قد
ً
ابتداء من السبت املاضي ،أي تاريخ
انتهت
م�غ��ادرة ال��وف��د العسكري اللبناني ،الذي
كان يدير اإلجالء ،في مطار أبيدجان ،لكن
أن السفارة اللبنانية في
املشكلة تبقى في ّ
س��اح��ل ال �ع��اج ،تسلمت ج ��وازات سفر ما
يزيد على مئتي لبناني «بعد تنسيق مع
بيروت» ،وفق عجمي ،الذي يؤكد أن هؤالء
ل��م يتمكنوا م��ن ال��وص��ول ال��ى أبيدجان،
بسبب وجودهم في مناطق «البر» ،التي
ي�ق�ط�ن�ه��ا ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن أب �ن ��اء الجالية،
و«انعدام األم��ن على الطرقات التي تصل
م ��دن ك��ال��دل��وة وغ� �ن ��وى وس � ��ان بيدرو»،
بمدينة أبيدجان والعاصمة ياموسوكرو،
وبعضها يبعد مسافة ال تقل عن خمسمئة
كيلومتر .وي��ؤك��د أن «ق�ط��ع ه��ذه املسافة

ً
ك ��ان م�س�ت�ح�ي�لا ف ��ي ّت �ل��ك ال �ف �ت��رة ،بسبب
انتشار الحواجز وقطاع الطرق» .ويشير
إم��ام الجالية الشيخ عبد املنعم قبيسي
إلى أن هؤالء النازحني «تعرضوا للسلب
وهم في طريقهم الى أبيدجان ،على الرغم
م��ن االطمئنان ال�ع��ام ال��ذي ب��دأ يشيع في
البلد» منذ اعتقال الرئيس السابق لوران
غباغبو .ويلفت قبيسي إلى «أن اتصاالت
تجري مع الجانب اإليراني لتوفير طائرة
ل �ن �ق��ل ه � ��ؤالء ال ��رك ��اب وت � � ��دارك املوقف»،
ف �ي �م��ا ت� �ع ��اود «امل� �ي ��دل إي� �س ��ت» رحالتها
االعتيادية الى أبيدجان .وكشف جمعة أن
« 33مغتربًا لبنانيًا سيكونون في عداد
الرحلة األول��ى ،عائدين ًال��ى أبيدجان في
300
الساعات املقبلة» ،إضافة إلى «نحو ّ
آخرين حجزوا على خط الذهاب» .وتوقع
أن ترتفع وتيرة العائدين «بطريقة ما رح
ّ
يلحق الطيران اللبناني عليهم»!

ّ
نظام داخلي جديد لـ«الرسمية» :متى التطبيق؟
فاتن الحاج
لجنة أو لجنتان وضعتا مشروع النظام
ال��داخ�ل��ي ال�ج��دي��د ل�ل�م��دارس والثانويات
ال��رس�م�ي��ة؟ ي�س��أل ع��دن��ان ح��رف��وش ،مدير
ثانوية الشويفات الرسمية .حرفوش كان
خمسة مديرين شاركوا في إعداد
من بني
ّ
امل �ش ��روع وس��ل�م�ه��م وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة حسن
منيمنة ،أمس ،شهادات تقديرية ،وهم إلى
حرفوش :إلسي غريب ،ضحى ناصر الدين،
عبود وخليل الريس .ال يعرف املدير
أحمد ّ
صيغته النهائية
في
النظام
ى
تبن
ما إذا
ّ
مالحظاتهم ،بعدما علموا أن لجنة أخرى
من الوزارة عكفت على إعداد نظام داخلي
�ان! لكن مستشار وزي��ر التربية د .مازن
ث� ٍ

ّ
الخطيب ينفي لـ«األخبار» أن تكون هناك
ل �ج �ن �ت��ان ،و«ال �ن �س �خ ��ة األخ � �ي� ��رة ل ��م تكن
قدمها
لتبصر النور لوال املادة الخام التي
ّ
املديرون» .ومع ذلك ،يعترف املستشار بأن
التباسًا حصل ف��ي إدارة امل�ل��ف الداخلي،
إذ أع �ط �ي��ت أس� �ه ��م ألن� � ��اس ع �ل��ى حساب
آخ � ��ري � ��ن ،ل �ك ��ن ذل � ��ك ال ي �ل �غ��ي أن النظام
الجديد املوجود حاليًا في مجلس الخدمة
املدنية ل�لاط�لاع عليه قبل ص��دوره بقرار
م��ن وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ،مستند ش��رع��ي يغني
املديرين عن «شقعة» القوانني واملراسيم
والتعاميم واملذكرات وتعديالتها ّ
املكومة
فوق مكاتبهم .وينتظر الخطيب أن تنظم
الوزارة في حزيران وتموز املقبلني دورات
ت��دري �ب �ي��ة ل �ل �م��دي��ري��ن ،ت �م �ه �ي �دًا لتطبيق

النظام ،اب�ت� ً
�داء م��ن ال�ع��ام ال��دراس� ّ�ي املقبل.
ّ
ال ي��دع��ي الخطيب ،كما ي�ق��ول ،أن النظام
ُمنزل ،فهو يحتاج إلى تحديث دائم .لكن
ال ي �ج��وز ،ب��رأي��ه ،تسيير أم ��ور ثانويات
في عام  2011بنظام يعود إلى عام 1974
وكذلك بالنسبة إل��ى امل��دارس التي ّ
تسير
أم��وره��ا بنظام  .2001م��اذا ع��ن تفاصيل
إع� ��داد ال�ن�ظ��ام وم�ع��اي�ي��ر اخ�ت�ي��ار أعضاء
لجنة ال�ت�ح��دي��ث؟ «اللجنة اخ�ت�ي��رت ً
بناء
ع�ل��ى اق �ت��راح امل��دي��ر ال �ع��ام للتربية فادي
مديري
ي� � ��رق» ،ي �ق��ول ال �خ �ط �ي��ب ،وت �ض��م ّ
مدارس يملكون الخبرة امليدانية وممثلني
ّ
عن اإلدارة التربوية املركزية .أعدت اللجنة
امل� �س � ّ�ودة األول� ��ى ل�ل�ن�ظ��ام وأرس �ل �ت �ه��ا إلى
ال ��وزارة حيث عقدت ورش��ة عمل وأبديت

النظام يغني
المديرين عن القوانين
المكومة
والمراسيم
ّ
فوق مكاتبهم
ّ
مالحظات بالجملة .وما حصل أن الوزير
ّ
كلف الخطيب ب��االط�لاع على املالحظات
ّ
وتطوير املسودة ،وهي آلية يقول منيمنة
ّ ّ
استمزاج
إنه يتبعها في كل «إنجازاته» ،أي ّ
آراء الخبراء التربويني .الخطيب ركز في

م�ه�م�ت��ه ع�ل��ى ال�ب�ع��د ال �ت��رب��وي ،مستعينًا
ب�خ�ب��رة رئ�ي�س��ة دائ� ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م الثانوي
صونيا الخوري ،ومسؤولة ّ
مكون القيادة
إلهام قماطي في شؤون املوظفني واألمور
اإلداري ��ة ،حرصًا على ع��دم تناقض مواد
النظام ال��داخ�ل��ي م��ع ال�ق��وان�ين ّواملراسيم.
وه�ن��ا يطمئن ال�خ�ط�ي��ب إل��ى أن الصيغة
النهائية تحمل كل األفكار التي وضعتها
لجنة املديرين .وبلغ حجم النظام الجديد
ما يفوق  200صفحة ،وجرى عرضه على
مجلس ش��ورى ال��دول��ة ومجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة ألن��ه يتضمن ت��وص�ي�ف��ًا لوظائف
إداري��ة وتربوية جديدة في املدرسة وفي
فريق العمل اإلداري والتربوي والصحي
واملعلوماتي الذي يعاون املدير.

