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األزمة الخليجية

تميم يتواصل مع ابن سلمان:
لنجلس إلى طاولة واحدة!

على البلدة مــن الــوصــول إلــى مشارف
حـقـلـهــا الـنـفـطــي فــي الـجـهــة الـشــرقـيــة،
ومنطقة املالحة ومدخل حقل التيم في
الجهة الشمالية الشرقية على امتداد
ال ـط ــري ــق ال ــرئ ـي ــس ن ـح ــو ال ـب ــان ــورام ــا.
ويـحــرص الجيش على التقدم بثبات
وبـ ــطء ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى مـحــور
ط ــري ــق ال ـش ــوال ـ ـ ـ دي ــر ال ـ ـ ــزور ،لـتـفــادي
وقـ ـ ـ ــوع خـ ـس ــائ ــر بـ ـش ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
صفوفه ،نظرًا إلى طبيعة تحصينات
«داعــش» املقامة هناك ،وكثافة األلغام
التي تعيق التقدم السريع .وفي سلوك
م ـكــرر ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى م ــن ســوريــا،
ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـعــارك أن
«داعش» قام بإشعال النيران في حقل
الشوال النفطيّ ،
تحسبًا لتقدم محتمل
للجيش يـفـضــي إل ــى الـسـيـطــرة عليه.
وعلى املحور اآلخر ،يبدو فك الحصار
عن ّ
حيي هرابش والطحطوح واملطار

واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واألتـ ـمـ ـت ــة والـ ـق ــوان ــن
والــذه ـن ـيــات والـ ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة .إن
ل ــم ي ـك ــن ال ـت ـح ـســن ب ـم ـس ـتــوى واح ــد
فـلــن يلمس أح ــد أث ـ ـرًا» .فـلـمــاذا اآلن؟
سؤال يطرحه الشارع بكثافة تجيب
عنه السفاف بعناية« :هناك تحسن
سـيــاســي وعـسـكــري ،وس ــط اسـتـقــرار
للرأي العام .حتى إن الناس تأقلموا
مــع ضـعــف ال ـخــدمــات خ ــال ال ـحــرب،
ّ
مــا ول ــد لــديـهــم صـبـرًا إضــافـيــا وقــوة
ً
وأم ــا بتغيير نحو لألفضل .األزمــة
تنحسر .والعجلة االقتصادية بدأت
تـ ــدور ف ــي الـ ـب ــاد» .إطـ ــاق امل ـش ــروع
لـيــس أمـ ـرًا ع ــادي ــا ،بـحـســب الـسـفــاف،
ب ـ ــل جـ ـ ــاء «ك ـ ـق ـ ــرار سـ ـي ــاس ــي ح ــاس ــم
َ
وجـ ــريء وتــاري ـخــي ُي ـعــلــن ألول مــرة
وفــق برنامج تنفيذي مـحــدد ،وسط
ع ـقــان ـيــة ف ــي ال ـ ـطـ ــرح ،ت ـق ـي ـيــس أداء
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات عـ ـب ــر مـ ـخ ــرج ــاتـ ـه ــا مــن

أقرب إلى التحقيق .فاملسافة الفاصلة
بــن ال ـقــوات فــي غــربــي منطقة املقابر
وتلك املتمركزة غربي املـطــار ،ال تزيد
عـلــى كـيـلــومـتــريــن .غـيــر أن الـتـقــدم في
املنطقة الفاصة بينهما أكثر صعوبة
م ــن ب ــاق ــي مـ ـح ــاور ال ـق ـت ــال ،ن ـظ ـرًا إلــى
طـبـيـعــة امل ـن ـط ـقــة ال ـج ـغــراف ـيــة وك ـثــافــة
األن ـ ـف ـ ــاق وال ـ ـخ ـ ـنـ ــادق ال ـ ـتـ ــي أن ـش ــأه ــا
التنظيم ،إلــى جانب األلـغــام املــزروعــة.
ورغــم صعوبة املـعــارك ،تمكن الجيش
أمس من السيطرة على نقطتي جليل
ومـ ـي ــاد ،وت ـل ــة ع ـل ــوش امل ـش ــرف ــة على
القسم األكبر من منطقة املقابر جنوب
ً
املــدي ـنــة .وه ــو م ــا س ــوف يـتـيــح مـجــاال
أوس ــع الس ـت ـهــداف تـحــركــات «داع ــش»
فــي تلك املنطقة ،وعـلــى الـطــريــق الــذي
يربطها بــأطــراف ال ـثــردة والـبــانــورامــا
جـ ـن ــوب ــا .وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ع ـم ـل ـي ــات ف ـ ّـك
الحصار عــن القسم الـشــرقــي ،لــم تهدأ
جبهة مــدخــل الــديــر الشمالي الغربي
بدورها ،مع تكثيف الجيش لعملياته
ب ــاتـ ـج ــاه ب ـل ــدت ــي ال ـب ـغ ـي ـل ـيــة وع ـ ّـي ــاش
ومحيطهما ،انطالقًا من أطراف «اللواء
 »137وأطراف األحياء الغربية .وشارك
سـ ــاحـ ــا ال ـ ـجـ ــو ال ـ ـس ـ ــوري والـ ــروسـ ــي
بكثافة فــي تغطية م ـعــارك أم ــس على
كافة املحاور .وخالل تلك االستهدافات،
تمكنت ال ـقــوات الـجــويــة الــروسـيــة من
تدمير مــراكــز مهمة لتنظيم «داعــش»
وقتل عــدد مــن كبار قــادتــه ،وفــق بيان
ل ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع .وأوض ـ ــح ال ـب ـي ــان أنــه
«نتيجة لغارة جوية دقيقة قامت بها
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة الــروسـيــة بالقرب
مــن مدينة ديــر ال ــزور ،تــم تدمير مركز
قيادة ومركز اتصاالت ،وقتل نحو 40
مسلحًا من التنظيم اإلرهابي» ،مضيفًا
أنــه «تأكد مقتل أربعة قــادة ميدانيني
مهمني ،بينهم «أمـيــر ديــر ال ــزور» أبو
ً
محمد الشمالي ،الذي كان مسؤوال عن
الشؤون املالية واملجندين ومعسكرات
التدريب مع التنظيم ،إلى جانب «وزير
حــرب» التنظيم جــوملــورود حليموف،
الــذي تــوفــي متأثرًا بجراحه القاتلة».
ولفتت ال ــوزارة إلــى أن «حليموف كان
قائدًا سابقًا للقوات الخاصة في وزارة
الداخلية الطاجيكية ،وانضم في أيار
 2015إلى تنظيم «داعش» ،ليعمل بعد
مـقـتــل عـمــر الـشـيـشــانــي بـصـفــة «وزي ــر
الحرب» مكانه».

ال تنفي الوزيرة التكلس
الحاصل في المفاصل
اإلدارية للدولة

خدمات» ،مضيفة أن «مخرجات هذه
املنظومة تتعلق مـبــاشــرة باملواطن
املـشــارك فــي تقييم عمل املؤسسات،
مــا يتطلب قــانــونــا وب ـنـ ًـى تنظيمية
وإج ــراءات تكفل تغيير آليات العمل
اإلداري» .وت ـشــرح أن «دول املنطقة
املعافاة لــم تجرؤ على خــوض غمار
م ـ ـشـ ــاريـ ــع كـ ـ ـه ـ ــذا .حـ ـت ــى ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـن ــدم ــا ي ـج ــرى تـحــديــث
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات ــي يـسـمــونــه
(صدمة تحديث العمل املؤسساتي).
إنها لحظة تاريخية يكمن اعتبارها

املوقع
بعد استنكار قطري مباشر
للبيان ّ
باسم رباعي املقاطعة وأجواء ّ
بينت عدم
رضا الدول األربع عن املبادرة الكويتية،
خــرقــت ال ــدوح ــة األجـ ـ ــواء امل ـت ــوت ــرة عبر
اتـصــال أج ــراه أميرها تميم بــن حمد آل
ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان ،كشف عنه فــي وقــت متأخر من
ليل أمــس .االتصال وفق ما نقلت وكالة
تضمن رغبة واضحة
األنباء السعودية،
ّ
مــن الـجــانــب الـقـطــري فــي الـجـلــوس إلــى
طاولة الحوار و«مناقشة مطالب الدول
األرب ـ ــع بـمــا يـضـمــن مـصــالــح الـجـمـيــع».
ول ـف ـت ــت ال ــوك ــال ــة إلـ ـ ــى أن ال ـ ـطـ ــرح لـقــي
تــرحـيـبــا م ــن اب ــن س ـل ـمــان ،ع ـلــى أن يتم
إع ــان التفاصيل الحـقــا بعد مـشــاورات
سعودية مع باقي رباعي املقاطعة.
ومــن شــأن االت ـصــال األخ ـيــر ،ال ــذي ّ
حيد
ّ
أي مـسـتـقـبــل ل ـل ـم ـب ــادرة ال ـكــوي ـت ـيــة ،أن
يدخل األزمة في مرحلة جديدة عنوانها
«ال ـ ـحـ ــوار املـ ـب ــاش ــر» .وهـ ــو ت ـط ــور يــأتــي
بـعــدمــا ع ــاد الــزخــم ،وب ـقــوة ،إل ــى األزم ــة،
منهيًا فترة ركود أو ما يشبه هدنة غير
معلنة ،ولــو مــن طــرف واحــد (الــريــاض)،
أثناء موسم الحج.
وك ــان ــت ال ـب ـيــانــات وال ـب ـيــانــات امل ـضــادة
والتصريحات املقابلة قد أعادت حماوة
املشهد الخليجي ،على وقع لقاء الوسيط
الكويتي األمـيــر صـبــاح األحـمــد الجابر
الصباح رئيس الواليات املتحدة دونالد
ترامب ،والذي تبعته موجة مواقف كان
أخطرها كشف أمير الكويت عــن نجاح
تحركه في إبعاد الخيار العسكري لدى
السعودية واإلمارات ضد قطر بداية أيام
األزمة.
ت ـص ــري ــح س ــارع ــت دول امل ـق ــاط ـع ــة إل ــى
نـفــي مــا ج ــاء ف ـيــه ،مـعــربــة فــي ب ـيــان عن
«أسفها» لحديث األمـيــر الكويتي حول
وج ـ ـ ــود الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـ ــذي ق ــال
ال ـب ـيــان إن ــه «ل ــم ول ــن ي ـكــون م ـطــروحــا».
وب ـ ّـدد بيان «الــربــاعــي» املقاطع للدوحة
كــل مــا حملته مــواقــف أمـيــر الـكــويــت من
حد طرح نفسه
تفاؤل وإيجابية وصلت ّ
«ضامنًا» لقطر وتأكيده ،من واشنطن،
أن ال ـق ـط ــري ــن ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد لـتـلـبـيــة
املـطــالــب الـ ــ 13لـلــربــاعــي .فـقــد أف ــرغ بيان
األخير هذه التصريحات من مضمونها
من خــال اعتباره أن «تصريحات وزير
ّ
سمو
الـخــارجـيــة الـقـطــري بعد تصريح
أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إال
بــرفــع إج ــراءات املقاطعة الـتــي اتخذتها
الــدول األربــع لحماية مصالحها بشكل
ق ــان ــون ــي وس ـ ـيـ ــادي ،ووضـ ـع ــه ل ـش ــروط
مـسـبـقــة ل ـل ـحــوار يــؤكــد ع ــدم جــديــة قطر
فــي الـحــوار ومكافحة وتمويل اإلرهــاب

(هــزة) ضرورية للمؤسسات ،بهدف
استخراج طاقات وكــوادر لتوظيفها
ما بعد الحرب في مكانها السليم».
وال تنفي السفاف التكلس الحاصل
في املفاصل اإلدارية للدولة ،بل تشير
إل ــى تــوقــف م ـحــاوالت عـمــل مشابهة
بــا أي أس ـبــاب مــوضــوعـيــة ،مــا قبل
األزمة ،وسط بيئات إدارية سلبية ال
يروقها التغيير ،ومصالح شخصية
من قبل البعض ،منعت قبول معايير
وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـش ـ ـخـ ــص املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب وفـ ــق
ً
بناء على
بطاقات توصيف وظيفي
املؤهل والشواغر.

منبر «صلة وصل»
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ع ـ ـنـ ــوان ع ــري ــض
وج ـ ـ ــذاب ي ـت ـخ ـلــل مـ ـش ــروع اإلصـ ــاح
اإلداري .وت ــرى الـسـفــاف أن تأسيس
م ـن ـب ــر «صـ ـل ــة وص ـ ـ ــل» ومـ ــركـ ــز دع ــم

وال ـتــدخــل فــي ال ـشــأن الــداخ ـلــي ل ـلــدول»،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى الـتـعـلـيــق ال ـق ـطــري على
اتـ ـص ــال ت ــرام ــب ب ــأم ـي ــر ق ـط ــر ت ـم ـيــم بــن
حمد ،وتأكيد وزير الخارجية محمد بن
عـبــد الــرحـمــن آل ثــانــي تــرحـيــب الــدوحــة
بالحوار والوساطة الكويتية شرط رفع
اإلج ــراءات التي يفرضها الرباعي على
بالده.
الواضح من لهجة بيان رباعي املقاطعة
أن ثـ ـم ــة امـ ـتـ ـع ــاض ــا م ـ ــن خ ـ ـطـ ــوة أم ـي ــر
الكويت وتصريحاته ،وهو ما من شأنه
وأد م ـح ــاوالت الــرجــل إلح ـيــاء مـبــادرتــه
امل ـت ـع ـث ــرة ،رغ ـ ــم أن زيـ ــارتـ ــه لــواش ـن ـطــن
س ـب ـق ـه ــا ات ـ ـص ـ ــال ب ـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب واملـ ـل ــك
السعودي سلمان بن عبد العزيز.
أم ــا ال ــدوح ــة ،فــاسـتـنـكــرت بـشــدة الـبـيــان
ـوقـ ــع ب ــاس ــم ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات،
املـ ـ ّ
محاولة نفي
والبحرين،
مصر
ومعهما
ِ
االت ـهــامــات برفضها لـلـحــوار ،ومــؤكــدة،
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان مـ ــديـ ــر املـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
للخارجية أحـمــد الــرمـيـحــي ،أن االتـهــام
املـ ّ
ـوجــه بــرفــض ال ـحــوار «ي ـنـ ّـم عــن ق ــراءة
غـيــر دقـيـقــة وإخـ ــراج لتصريحات وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة (الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري) ع ـ ــن س ـيــاق ـهــا
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح» .وج ـ ـ ـ ــدد ال ــرمـ ـيـ ـح ــي ن ـفــي
الــدوحــة «التدخل في الـشــؤون الداخلية
ل ـل ــدول وت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب» ،مــداف ـعــا عن
ت ـص ــري ـح ــات أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ،وم ـع ـت ـب ـرًا
أن م ــا تـضـمـنــه ب ـي ــان ال ــرب ــاع ــي ف ــي هــذا
الـخـصــوص «اج ـتــزاء لتصريحات أمير
ال ـكــويــت الـ ــذي أك ــد ع ــدم ق ـب ــول املـطــالــب
التي تمس السيادة وإمكانية التوصل
إلــى حلول» .وكــررت الخارجية القطرية

تــرحـيـبـهــا ب ــال ـح ــوار ف ــي إطـ ــار «اح ـت ــرام
سيادة الدول».
وال ــاف ــت أي ـضــا فــي الـبـيــان التصعيدي
ل ـل ــرب ــاع ــي ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـش ــارة الـ ـق ــاه ــرة أو
إخ ـط ــاره ــا ب ــإص ــدار ال ـب ـي ــان ،رغ ــم إي ــراد
ـوق ـع ــن على
اس ـم ـهــا ف ــي آخ ــر الئ ـح ــة امل ـ ّ
الـبـيــان .فقد علمت «األخ ـب ــار» أن وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة لـ ــم ُت ـ ـ َـح ـ ـ ْـط عـلـمــا
بالبيان الصادر باسم دول املقاطعة ،بل
فوجئت به عبر وكالة األنباء السعودية،
وهو ما أثار تحفظات في أروقة الوزارة،
واسـ ـت ــدع ــى إيـ ـص ــال رس ــال ــة ت ـع ـ ّـب ــر عــن
االس ـت ـيــاء إل ــى امل ـســؤولــن الـسـعــوديــن،
ّ
الــذيــن ب ــدوره ــم «أبـ ــدوا تـفــهـمــا للموقف
املـ ـص ــري» ،م ــؤك ــدي ــن أن «األمـ ـ ــر ل ــم يكن
م ـق ـص ــودًا ،ول ـكــن ال ـت ـحــرك ال ـســريــع كــان
وراءه» .وأضافت املصادر أن الخارجية
ّ
املـ ـص ــري ــة «أبـ ـ ـ ـ ــدت ت ـف ــه ـم ـه ــا ل ــاعـ ـت ــذار
السعودي» ،وتم «تدارك املوقف صباحًا»
ع ـبــر ات ـص ــال هــات ـفــي ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
السعودي عادل الجبير بنظيره املصري
سامح شكري.
فــي املـحـ ّـصـلــة ،يـبــدو أن أص ـحــاب الـقــرار
فـ ــي أبـ ـ ــو ظ ـب ــي والـ ـ ــريـ ـ ــاض ك ـس ـب ــوا مــن
قبوال
املوقف التصعيدي في وجــه قطر
ً
مــن الــدوحــة بـحــوار مباشر معهم ،على
أن ذلــك يـتــرك الـبــاب مفتوحًا على حالة
ال ـت ــوت ــر ف ــي مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،ف ــي حــال
فـشـلــت ال ـخ ـطــوات األولـ ــى ل ـهــذا ال ـحــوار،
خصوصًا مع استمرار اإلدارة األميركية
في سياسة عــدم التدخل الجدي لحسم
الخالف.
(األخبار)

كشف أمير الكويت عن نجاح ّ
تحركه في إبعاد الخيار العسكري ضد قطر (أ ف ب)

وقـ ـ ـي ـ ــاس األداء اإلداري ،امل ــرت ـب ــط
ً
بالوزارة مباشرة ،هو صلب املشروع
حــالـيــا .وت ـشــرح فـكــرة املـنـبــر كنافذة
إلكترونية لالستبيانات حول رضى
امل ــوظ ــف واملـ ـ ــواطـ ـ ــن ،ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وال ـخ ـل ــل اإلداري.
ّ
وتبي ماهية االستبيان املعتمد على
توضيح شكاوى املواطنني ،إن كانت
حـ ــاالت اب ـت ــزاز أو رشـ ــوة ،أو ح ــاالت
خ ـل ــل وت ـق ـص ـيــر إداري ،ل ـت ـصــل إل ــى
ال ــوزارة وفــق قاعدة مبرمجة ،يجري
ع ـبــرهــا إش ـع ــار ال ـج ـهــة املـعـنـيــة بكل
شـكــوى .وتضيف الــوزيــرة السفاف:
«كل ذلك له قاعدة نمذجة ،وفق أسئلة
ل ـكــل مـنـهــا م ـس ـتــويــات رضـ ــى ،ولـكــل
مـسـتــوى ن ـقــاط تقييم م ـح ــددة ،دون
أي تــدخــل بـشــري إداري .أي مــواطــن
يمكنه التسجيل عبر رقمه الوطني
ً
موصوال بـ ،IPوسط إجراءات آمنة».

ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــي ف ـ ّـص ـل ـت ـه ــا الـ ــوزيـ ــرة
تـسـمــح ب ــإص ــدار تــوصـيــات وتـقــاريــر
تقييم أداء عـمــل كــل جـهــة حكومية.
كــذلــك يـمـكــن االسـ ـت ــدالل ع ـبــرهــا إلــى
م ــؤش ــرات األداء ال ـق ـيــادي ،إذ يصدر
ك ــل عـ ــام تـ ـق ــري ــران ،أح ــده ـم ــا يـشـمــل
أداء ال ـع ـمــل املــؤس ـســاتــي ،وآخـ ــر عن
مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد .وتـبـتـســم بـتـفــاؤل
قــائـلــة« :طـمــوحـنــا الـحــالــي الــوصــول
إلى االستغناء عن العنصر البشري
فــي إج ــراءات القياس بنسبة .»%70
تــدرك الوزيرة شدة االستعجال لدى
ال ـنــاس ،وتتفهم مشروعية الـســؤال:
«متى نلمس أثر اإلصالح اإلداري؟».
فتجيب« :أول مثال ألثر بسيط لدينا
هـ ــو سـ ـح ــب وثـ ـيـ ـق ــة (غ ـ ـيـ ــر م ــوظ ــف)
م ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،م ـن ـع ــا م ـ ــن ال ـع ـط ــال ــة
االقـتـصــاديــة وتنظيم ال ــدور والنقل
واستنزاف موارد الدولة».

