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يوميات جنيف :عندما حزم الروس امتعتهــ
ماذا جرى خالل األيام الثالثة التاريخية بني جون كيري وسيرغي الفروف في جنيف؟ كيف
كانت أجواء جلسات النقاش وكيف ولد االتفاق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية؟
«ذي واشنطن بوست» كشفت بعض تفاصيل كواليس النقاشات الروسية ـ األميركية وروت
مراحل ّنص اتفاق «كاد أن ال يصدر»
اللقاء األول بني ج��ون كيري وسيرغي
الف � ��روف ك ��ان م �ح ��ددًا م �س��اء ال�خ�م�ي��س
في جنيف ،على مائدة العشاء .الطبق
األساسي :سمك وسلطة .بعد استراحة
ق�ص�ي��رة م��ن ت�ع��ب ال�س�ف��ر قبيل العشاء
امل� ��رت � �ق� ��ب ،اج� �ت� �م ��ع وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم�ي��رك��ي م��ع فريق ال�خ�ب��راء امل��راف��ق له
ف ��ي ال �ف �ن��دق ،وت �ه � ّ�ي��ؤوا ل �ل �ق��اء ال� ��روس.
اتفق فريق كيري على خطوط عريضة
ي �ج��ب ال �ت �م� ّ�س��ك ب �ه��ا م �ه �م��ا ك � ��ان ال � � ّ
�رد
ال ��روس ��ي وه� ��ي :ت �ح��دي��د ج� ��دول زم�ن��ي
لتدمير األسلحة الكيميائية السورية،
وتحديد بعض التفاصيل املتعلقة بها،
وإيجاد طريق تقود الى األم��م املتحدة
وت��أل �ي��ف ص�ي�غ��ة ي�م�ك��ن ب�ي�ع�ه��ا ل�ل�ع��ال��م
وللواليات املتحدة وللكونغرس.
ح � ّ�ص ��ن ال ��وف ��د األم� �ي ��رك ��ي ن �ف �س��ه ج �ي �دًا
ملواجهة الوفد الروسي وانطلق كيري
ل �ع �ق��د م ��ؤت �م ��ر ص �ح ��اف ��ي م �ت �ف��ق ع�ل�ي��ه
مسبقًا على أن يليه الفروف في مؤتمر
ّ
يتوجه الجميع الى مائدة
ثان ،وبعدها
ٍ
العشاء.
ً
ت � �ح� ��دث ك � �ي� ��ري ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن م � �ط� � ّ�وال

ع��ن أه ��داف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة م��ن ه��ذا
االج �ت �م��اع وط �م��وح��ات �ه��ا وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا،
وان�ت�ظ��ر ال��وف��د األم�ي��رك��ي ك�لام الف��روف
لكي يلتقطوا اإلشارات الروسية األولى
قبل املباشرة بالكالم ال�ج� ّ�دي .املفاجأة
األول� � ��ى :ح��دي��ث الف � ��روف ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
كان مقتضبًا.
ل��م يستطع األم�ي��رك�ي��ون اس�ت�ش�ع��ار أي
ذبذبات تستبق الجلوس وجهًا لوجه
أم � ��ام ال� � ��روس .وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ال ��وزي ��ران
ي� �ت� �ن ��اوالن ال� �ع� �ش ��اء ،ج �ل ��س ال �ف��ري �ق��ان
األم �ي��رك��ي وال ��روس ��ي ف��ي اج �ت �م��اع أول
لتبادل املعلومات .وبعد ساعات ،خرج
الفريق األميركي يائسًا.
ت� �ح � ّ�دث ه � ��ؤالء ع ��ن «ت �ب ��اع ��د ك �ب �ي��ر م��ع
ال� � � ��روس ف� ��ي امل� �ع� �ل ��وم ��ات ح � ��ول ك �م �ي��ة
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ي�م�ل�ك�ه��ا
ال � �ن � �ظ� ��ام ال� � � �س � � ��وري» وع � � ��ن «اخ � �ت�ل��اف
ف��ي ال �ت �ق��دي��رات» وأج �م �ع��وا ع �ل��ى أن�ه��م
ف ��ي ح ��اج ��ة م � ّ
�اس ��ة إل� ��ى ت �غ �ي �ي��ر ال �ن �ه��ج
امل �ع �ت �م��د ب �ي �ن �ه �م��ا« .ل � ��ن ي �ن �ج��ح األم� ��ر
إذا اس �ت �م��ري �ن��ا ف ��ي ه � ��ذا ال� �ن� �ه ��ج» ق��ال

األميركيون واستدعى الطرفان ّ
ضباط
االس � �ت � �خ � �ب ��ارات ال �ت ��اب �ع�ي�ن ل �ه �م��ا ل�ك��ي
ي ��وض �ح ��وا االخ � �ت �ل�اف ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات
ّ
ويخلصوا الى حل.
وط� � � ��وال س� ��اع� ��ات ع� ��دي� ��دة خ �ل��ال ل�ي�ل��ة
ال� �خ� �م� �ي ��س ـ � �ـ ال� �ج� �م� �ع ��ة ب� �ح ��ث ال �ف ��ري ��ق
األم � �ي� ��رك� ��ي امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � �ت ��ي ق� ّ�دم �ه��ا
ال � � � ��روس واس� �ت� �ن� �ت� �ج ��وا أن� � ��ه «ب � �م� ��ا أن
الفروف ّ
قدم األفكار الروسية في وثيقة
صغيرة من صفحتني فهذا سيتيح لنا
ف��رص��ة االم �س��اك ب��زم��ام األم ��ور وق�ي��ادة
املباحثات».
ن��ام ال��وف��دان على اخ�ت�لاف��ات كبيرة في
امل �ع �ل ��وم ��ات وال� �ن� �ه ��ج واس �ت �ف ��اق ��ا ع�ل��ى
جلسة ص�ب��اح�ي��ة ح ��اوال فيها تقليص
ال �ت �ب��اع��د ح ��ول ال �ت��رس��ان��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
السورية بينما كان يعقد اجتماع بني
كيري والف��روف واألخضر اإلبراهيمي.
وخ�ل�ال ال �ن�ه��ار ،ات�ف��ق أع �ض��اء ال��وف��دي��ن
ع� � �ل � ��ى وض� � � � ��ع إط� � � � � ��ار زم � � �ن� � ��ي ي� �ن � ّ�ص ��ه
األميركيون بينما عمل التقنيون على
ّ
سد الثغر العالقة بني الطرفني ،فاتفق
الجميع على حجم الترسانة ومواقعها
ال �ج �غ��راف �ي��ة ل �ك��ن االخ �ت�ل�اف ب �ق��ي ح��ول
طريقة تجميعها وتدميرها ،والنقطة
األه � ّ�م ال�ع��ال�ق��ة بقيت رف��ض روس �ي��ا أي
إش��ارة الى احتمال اللجوء الى مجلس
األم ��ن الس�ت�خ��دام ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة في
ّ
حال أخل النظام السوري باالتفاق.
بعد استراحة الغداء ،انتشرت شائعات
ب ��أن ال� ��روس س �ي �غ��ادرون ع�ن��د ال�س��اع��ة
ً
مساء.
العاشرة
زاد الضغط على األميركيني الذين كانوا

كيري :أنا وفريقي
مستعدون للبقاء هنا ولو
طوال الليل إذا احتاج األمر
إلى ذلك

ّ
يدرسون
يحضرون طوال الليل صيغة
ّ
فيها امل ��واد ال�ت��ي ق��د تنجح ف��ي تجنب
ال�ف�ي�ت��و ال��روس��ي ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن .ال
يمكن للروس أن يغادروا الليلة وهناك
نقاط عديدة ما زال��ت عالقة .ه��ذا األمر
ً
دفع كيري للتوجه نحو الف��روف قائال
له« :أنا وفريقي مستعدون للبقاء هنا
ّ
مهما تطلب األم��ر ،سأستمر بالنقاش
ط��وال الليل وسأستيقظ باكرًا جدًا في
اليوم التالي ،إذا احتاج األمر إلى ذلك».
كيري نقل لالفروف خبرًا إعالميًا يفيد
أن املفتشني األمميني يقولون إنه لديهم
إثباتات أن الهجوم الكيميائي حصل
في ضواحي دمشق وكان ضخمًا ،وهم
سيرفعون تقريرهم ال��ى مجلس االم��ن
يوم االثنني.
اس � �ت � �م� ��ع الف� � � � � ��روف ال� � � ��ى ك� �ل� ��ام ك� �ي ��ري
وم�ط��ال�ب�ت��ه ب�ت�م��دي��د ج�ل�س��ات ال�ن�ق��اش،
ثم غادر ّ
املقر الى السفارة الروسية في
جنيف «الس�ت�ش��ارة موسكو» كما ق��ال.
وبعد عودته من السفارة ،أخبر الفروف
ثان في
كيري أنه سيبقى لعقد اجتماع ٍ
اليوم التالي (أي السبت).
ّ
قدم األميركيون يوم السبت نسخة عن

االت �ف��اق ح�س��ب ال �ش��روط امل�ت�ف��ق عليها
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ،ن��اق�ش��ه ك �ي��ري والف ��روف
خ �ل ��ال ح� ��دي� ��ث ارت � �ج� ��ال� ��ي ح� �ص ��ل ب�ين
ال��رج�ل�ين ح��ول ح��وض ال�س�ب��اح��ة .واف��ق
ال� � � ��روس ع� �ل ��ى االت� � �ف � ��اق ب� �ع ��د ال �ن �ق��اش
االخير .صعد كيري الى غرفته ووضع
ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال �ل�ازم� ��ة ع �ل �ي��ه ث ��م أرس �ل��ه
ال��ى املعنيني .وبعد إع�لان االت�ف��اق يوم
ال�س�ب��ت ،ات �ص��ل ال� ّ�رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا
بكيري هاتفيًا وهنأه على إنجازه.
تلك ه��ي رواي��ة صحيفة «ذي واشنطن
ب� ��وس � ��ت» االم� �ي ��رك� �ي ��ة ع� � ّ�م� ��ا ج� � ��رى ف��ي
ج �ن �ي��ف ،خ�ل�ال امل �ح ��ادث ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ـ� �ـ ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي أن �ت �ج��ت
االت� �ف ��اق ح� ��ول ع �م �ل �ي��ة ت �س �ل �ي��م ال �ن �ظ��ام
ال�س��وري أسلحته الكيميائية وطريقة
ت��دم �ي��ره��ا وامل �ه �ل��ة ال��زم �ن �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة
إلت �م��ام امل �ه �م��ة .ك��ات�ب��ة امل �ق��ال ك ��ارن دي
ي ��ون ��غ ،ن �ق �ل��ت ع ��ن م� �ص ��ادر رف �ي �ع��ة ف��ي
ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة أن االت �ف��اق كتبه
«ب�ك��ام�ل��ه» ال�ف��ري��ق األم�ي��رك��ي وق��د واف��ق

لم يستطع األميركيون استشعار أي ذبذبات تستبق الجلوس وجهًا لوجه أمام الروس (أ ف ب)

«خطة ب» :ماذا لو لم ينفذ االتفاق؟

يجب أن تتضمن «الخطة ب» ضربة عسكرية من دون الرجوع الى الكونغرس (أ ف ب)

رأى الصحافي بيتر بايكر ف��ي صحيفة
«ذي نيويورك تايمز» أن الرئيس ب��اراك
أوب��ام��ا وفريقه «ي�ص��ارع��ون اآلن إليجاد
ّ
خطة بديلة في حال عدم تطبيق االتفاق
األخير بحذافيره» حول تدمير الترسانة
الكيميائية السورية .بايكر عرض بعض
ال�ن�ق��اط ال�ت��ي يجب على أوب��ام��ا التفكير
ّ
ب�ه��ا اآلن ب�غ�ي��ة ال �ت� ّ
�وص��ل ال ��ى «خ��ط��ة ب»
مناسبة ملواجهة ال��واق��ع .بإمكان النظام
ال � �س� ��وري أن ي ��رف ��ض ف �ت ��ح ك� ��ل م��واق �ع��ه
ّ
يتعرض هؤالء
للمفتشني الدوليني ،وقد
لعوائق كثيرة من شأنها أن تؤخر عملهم،
وب��ال�ت��ال��ي تتخطى امل�ه�ل��ة ال��زم�ن�ي��ة التي
حددها االت�ف��اق ،كيف ستتصرف اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا؟ س ��أل ال �ك��ات��ب م�ك��ررًا
س��ؤال ال�ن��ائ��ب ال��دي�م��وق��راط��ي آدم سميث
«ماذا لو تأخرت سوريا يومني بكشف كل
مواقعها للمفتشني؟ وماذا لو لم ّ
تدمر كل
الترسانة كما نريد؟» .بايكر يشير الى أن
أوباما لم يجب بعد عن تلك األسئلة ،وأن
عليه أن ي�ج��د ال�ح�ل��ول س��ري�ع��ًا .وأض��اف:
«خ�ل��ال م��راق �ب �ت��ه ل�ك�ي�ف�ي��ة س �ي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة
ّ
الدبلوماسية ،يجب على الرئيس أن يفكر

أوباما وفريقه يصارعون
خطة بديلة في
اآلن إليجاد ّ
حال عدم تطبيق االتفاق
ّ
أيضًا بما إذا كان يريد أن يسلح املقاتلني
السوريني أو ال؟» .بايكر طرح إمكانية أن
ي��رف��ض ال��رئ�ي��س األس ��د تسليم أسلحته
الكيميائية ف��ي ح��ال إق ��دام أوب��ام��ا على
تسليح املعارضة السورية.
وب��ال �ع��ودة ال ��ى ال �س��ؤال األس��اس��ي ح��ول
«الخطة ب» ،يشير الكاتب الى اقتراحات
البعض بتنفيذ الضربة العسكرية التي
ّ
ه��دد ب�ه��ا أوب��ام��ا س��اب�ق��ًا .وذك ��ر ب��أن ه��ذا
األم � ��ر ي �ف��رض ال� �ع ��ودة ال� ��ى ال �ك��ون �غ��رس
للموافقة عليه ،وه�ن��ا ن�ع��ود ال��ى الجدل
ال��دائ��ر ه�ن��اك وت��رج�ي��ح رف�ض�ه��ا م��ن قبل

ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ن��واب وال �ش �ي��وخ .وه��ذا
م��ا ق��د ي�ج�ب��ر ال��رئ�ي��س م��رة ج��دي��دة على
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب �خ �ي��ار ت�ن�ف�ي��ذ ض��رب��ة أح��ادي��ة
م� ��ن دون م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س األم� � ��ن وم ��ن
دون م ��واف � �ق ��ة ال � �ك� ��ون � �غ� ��رس! «ب ��إم� �ك ��ان
أوب ��ام ��ا أن ي �ق��ول ل �ل �ك��ون �غ��رس ف ��ي ح��ال
ف �ش ��ل االت � �ف � ��اق ال � ��روس � ��ي ،ل �ق ��د ح ��اول ��ت
ال�ل�ج��وء ال ��ى ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ك�م��ا طلبتم،
ول�ك��ن األم��ر ل��م ينجح .ل��ذل��ك سألجأ الى
الضربة العسكرية» ،اقترح بعض النواب
ّ
ال��دي�م��وق��راط�ي�ين .وع��ل��ق آخ� ��رون« :ل��م نر
س �ي��اس��ة م �ت �ش �ع �ب��ة االت� �ج ��اه ��ات ك��ال �ت��ي
ن�ش�ه��ده��ا اآلن ح ��ول س ��وري ��ا» ووص �ف��وا
خطوات أوباما بـ«عمل الهواة».
ل ��ذل ��ك ،ي �ح �س��م دي �ن �ي��س روس ف ��ي م �ق��ال
ال� �ـ«ت ��اي� �م ��ز»« ،ي �ج ��ب ع �ل��ى ال �خ �ط��ة ب ّ أن
ت�ت�ض�م��ن ض��رب��ة ع �س �ك��ري��ة وأن ت�ت�ج��ن��ب
الرجوع الى الكونغرس للموافقة عليها».
«أن ت�ف�ش��ل امل �س��اع��ي ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وأن
تلغى الضربة العسكرية ،فهذا يعني أن
ال أح ��د ف��ي ال �ع��ال��م س�ي��أخ��ذ ك�لام�ن��ا على
محمل ّ
الجد بعد اآلن» ،يضيف روس.
(األخبار)

