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بشار األسد وزوجته

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. األسد يشرع
بالخطة "ج"
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نشر في: 20 يناير ,2021: 04:15 ص GSTالعربية.نت – عهد فاضل
GST آخر تحديث: 20 يناير ,2021: 08:15 ص

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية السورية، كثرت التكهنات حول مصير رئيس
النظام السوري بشار األسد، إن كان سيترشح، كخطة أولى أساسية، بالنسبة للنظام،
إال أن الرفض العالمي لبقاء األسد أو إعادة انتخابه، قد دفع النظام، لخطة "بديلة" أو
"باء" لترشيح زوجته، والتي أدت العقوبات األميركية التي فرضت عليها، وعلى
عائلتها، إلى إجهاضها، األمر الذي دفع بالنظام، للخطة "جيم" بحسب الصحافي

والمحلل السياسي السوري المقيم في واشنطن، أيمن عبد النور.

سقوط ورقة أسماء أربكت األسد
وتتجلى مالمح السيناريو الثالث أو الخطة "جيم"، بحسب عبد النور، خالل اتصال
مع "العربية.نت" األربعاء، بإمكانية حلول "شخصّية" من األكثرية الّسّنية في البالد،
مكان األسد، قد تكون منتمية لمؤسسة الجيش، كلواء سابق، أو عميد سابق، مع ضمان
والئه للنظام، ولم يشارك بعمليات القتل التي تورط فيها جيش األسد، خالل سنوات

الثورة عليه.

وأضح عبد النور لـ"العربية.نت"، أن العقوبات األميركية على زوجة األسد، أسماء،
وعائلتها، وسقوط ورقتها التي سبق ومّهد بها النظام، "أربكت" األسد، خاصة أنها

تعني، بشكل صريح: األسد-األخرس، وجهان لنظام واحد.

واستند الصحافي الخبير في الشأن السوري، إلى مصادره الخاصة من دمشق، بأن
نظام األسد، على األغلب، إن فّعل الخطة "جيم" فإنه سيختار أحد "الضباط" غير

المعاقبين أوروبيا أو أميركيًا، سواء من سلك الجيش أو األمن.

في المقابل، لم يستبعد عبد النور، أن يقع االختيار على شخصية مدنية، خاصة أن
غالبية ضباط األسد، معاقبون، والغالبية الساحقة منهم، قد تورطت بسفك دماء

السوريين، فلن تكون مقبولة بأي صيغة تسوية.
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الخطة "جيم" أمر حتمي
وقال عبد النور لـ"العربية.نت" إنه من الممكن أن يتم اللجوء، إلى شخصية من
الوسط البرجوازي السوري السابق، لتكون شخصية مقبولة، دوليا، وغير متورطة

بعمليات القتل، وذات سمعة حسنة.

وبتراتبية األحداث، كشف عبد النور في اتصال مع "العربية.نت" السياقات التي
وضعت األسد، في مواجهة السيناريو الثالث. وقال إن ما سيضطر األسد، للدخول في
تسوية من هذا المستوى، هو أن المجتمع الدولي، أصال، ضد ترشح األسد وبقائه في
السلطة، كخطة "أ" األمر الذي قاد نظام األسد، إلى البديل الثاني، أو الخطة "باء"

التي أجهضها األميركيون بإخضاع أسماء األخرس، زوجة األسد، لعقوبات أميركية.

من هنا، يكمل عبد النور، فإن الدخول في الخطة "جيم" أمر حتمي للنظام الذي أحس
بمشكلة، وارتباك، إثر العقوبات التي قطعت الطريق على الخطة "باء".

"باء" و"جيم" مجرد قناع
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العرب والعالم

مجددًا..تركيا وأوروبا
محكمة حقوق اإلنسان

األوروبية تدين تركيا

وكانت التكهنات، قد كثرت في اآلونة األخيرة، عن تصعيد ما لزوجة األسد، أسماء،
كبديل له، أو ما عرف الحقا في األوساط اإلعالمية بالخطة "باء" مترافقة مع حضور
مكثف لألخرس، بين أنصار النظام وتعليق صورها في مكتب أحد وزراء حكومته،
دارم الطباع، إال أن العقوبات األميركية على زوجة األسد وأبيها ووالدتها وشقيقيها،

أطاحت بالسيناريو الثاني.

وتشير توقعات المحللين، إلى أن األسد، حتى لو سار في الخطة "جيم" فإنه سيبقى
"يدير" األمور من خلف ستار، فيما سيكون بديله، مجرد "واجهة" ال أكثر، للتخلص من
الضغط الدولي والهروب من العقوبات الدولية، بحسب أيمن عبد النور الذي قال
لـ"العربية.نت" إن النظام السوري، يعيش اآلن، مشكلة حقيقية، بسبب إجهاض

"الخطة باء" التي عمل عليها، منذ عدة أشهر.

النظام شرع
بالسيناريو الثاني

وأكد عبد النور، أنه بعيد سقوط الخطة
باء، بدأ العمل، فعليا، على الخطة جيم،
مؤكدا أن العمل بدأ، بالبحث عن
"الشخص المناسب" من أجل الخطة
"جيم" إال أن هناك "مشكلة كبيرة" لدى
نظام األسد، في هذه النقطة، تحديدًا،
بحسب عبد النور، ألن الشخص

المناسب للخطة جيم، يجب أن يتمتع بعدة مزايا، ال تتوفر بسهولة داخل النظام.

وحّدد عبد النور، مواصفات شخص الخطة الجيم المحتملة، بأن يكون أوالً، مقبوال،
على المستوى الدولي، وأن يكون له "احترامه" في الداخل السوري، وفي المقابل أن

"يكون مضمون الوالء" لنظام األسد، بالكامل.
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على صعيد آخر، اعتبر عبد النور، أن األسد، لم يصل بعد، إلى مرحلة االقتناع الكامل،
بضرورة تنّحيه، إال أنه يضع خططا، كباء وجيم، ألن هذا، من طبيعة العمل السياسي،
موضحًا أن األسد، سار أصال، بالخطة باء، تحت ضغط دولي وأميركي كبير، في
السنوات األخيرة، وأن استمرار الضغوط "الكبيرة" على نظامه، تكفل دخوله في
"الخطة" جيم، حتى لو كان رئيس النظام، سيلجأ إلى مثل ذلك السيناريو، من دون

اقتناع به، في األصل.

Google News تابعوا آخر أخبار العربية عبر

سوريابشار األسد

اقرأ أيضًا

بايدن يصل واشنطن..
وترمب: نصلي لنجاح اإلدارة

الجديدة

زعيم الجمهوريين في
مجلس الشيوخ: ترمب

حرض الحشود خالل اقتحام
الكونغرس

النصر يواجه الوحدة وعينه
على الفوز الرابع تواليًا
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