املؤامرة األسدية
2011 - 1947
إعداد و تقدٌم
المهندس جميل داغستاني
رئٌس المكتب التنفٌذي
للجالٌة السورٌة فً دول
الخلٌج العربً
الرٌاض – دٌسمبر 2011

انمرحهت األونى :من االستقالل إنى حىرة آذار 1963
أهم أحداث هذه المرحلة
 ظهىر األحساب و منها حسب انبعج  تأسيس انهجنت انعسكريت انسريت
 كخرة انمؤامراث عهى سىريت

 االنفصال عن مصر

 تكرر حدوث االنقالباث

 تسريح حافع األسد من انجيش

 ظهىر حافع األسد

 استرجاع حسب انبعج

 انىحدة بين سىريت و مصر

 اندالع حىرة  8آذار

 حم حسب انبعج

انمرحهت انخانيت :من حىرة آذار  1963إنى انقالب 1970
أهم أحداث هذه المرحلة
 إعالن حالة الطوارئ
 سيطرة حسب انبعج عهى انسهطت

 االنقالب عهى انقيادة انقىميت نهحسب
1966

 إعادة حافظ األسد إلى الجٌش وترفٌعه  تسهمه وزارة اندفاع 1966
و تعٌٌنه قائدا للقوات الجوٌة   1964حرب 1967
 التآمر على األحزاب والقوى السٌاسٌة  أحداث أيهىل األسىد 1970
السورٌة

 االنقالب نىفمبر 1970

انمرحهت انخانخت :من انقالب  1970إلى مجازر حماة 1982
أهم أحداث هذه المرحلة
 إحكام السٌطرة على الحٌاة السٌاسٌة
 تؤسٌس الجبهة الوطنٌة التقدمٌة

 القضاء تماما على حركة األخوان
المسلمٌن

 تعدٌل الدستورثم حرب تشرٌن

 تقوٌض حزب البعث

 تلمٌع صورة الرئٌس حافظ األسد

 سٌطرة األجهزة األمنٌة على كل

 القضاء التام على كل الشخصٌات
العسكرٌة أو السٌاسٌة التً من الممكن
أن تشكل تهدٌدا محتمال

مناحً الحٌاة فً سورٌة.

المرحلة الرابعة :من حماة إلى سقوط االتحاد السوفٌتً 1991

أهم أحداث هذه المرحلة
 اإلستٌالء الكامل على االقتصاد و
الدولة و الجٌش

 تسخٌر كل شًء لخدمة الرئٌس و
أسرته و رإساء األجهزة األمنٌة
 النزوح من أهل سورٌة إلى الدول
المجاورة و األجنبٌة بقصد العمل
 حدوث تغٌر اجتماعً و طبقً

 اختفاء النشاط السٌاسً تماما عن
الحٌاة العامة حتى على صعٌد حزب

البعث نفسه.
 ظهور منظومة قٌم جدٌدة مرتبطة
بالحكم األمنً.
 التحالف االستراتٌجً مع إٌران

المرحلة الخامسة :من سقوط االتحاد السوفٌتً حتى التورٌث 2000

أهم أحداث هذه المرحلة
 التحالف مع إٌران و حزب هللا

بٌن رجال الدٌن و التجار من جهة و

 اإلستٌالء الكامل على االقتصاد و

رإوس السلطة من جهة أخرى.

الدولة و الجٌش
 تغٌر التوازنات االستراتٌجٌة فً
المنطقة
 ظهور أنماط جدٌدة فً التعامل بٌن
الشعب والسلطات على شكل تحالفات

 موجة ثانٌة من النزوح و اإلحالل
الطبقً.
 ضجر كبٌر فً أوساط المثقفٌن و
المبعدٌن.

المرحلة السادسة :من التورٌث  2000إلى اندالع الثورة 2011

أهم أحداث هذه المرحلة
 تغٌر التوازنات االستراتٌجٌة

 إلجام الحركة السٌاسٌة

 تعدٌل الدستور

 حركة إعالن دمشق

 نجاح التورٌث

 اعتقال المثقفٌن و الناشطٌن

 الوعود بمحاربة الفساد

 االنسحاب من لبنان

 تفاإل المثقفٌن بالرئٌس بشار األسد
 بدء عودة الحٌاة السٌاسٌة و كثرة
المنتدٌات و مقترحات اإلصالح

 المماطلة فً اإلصالح

 اتساع الفساد و زٌادة البطالة

 بدء الثورات العربٌة
 اشتعال الثورة و افتضاح المإامرة

مواضيع ذات صلةعلى الراوابط التالية
 .1إٌران دولة مذهبٌة أم قومٌة

https://www.facebook.com/note.php?note_id=262149393821501

 .2المإامرة األسدٌة

https://www.facebook.com/note.php?note_id=234635366572904

 .3تناقضات النظام األسدي

https://www.facebook.com/note.php?note_id=226060870763687

 .4سقوط الجدار السوري

https://www.facebook.com/note.php?note_id=221333161236458

 .5لماذا نجح حافظ و فشل بشار؟

https://www.facebook.com/note.php?note_id=208585972511177

 .6لماذا القمع ؟

https://www.facebook.com/note.php?note_id=206275702742204

 .7الثورة السورٌة بٌن التغٌٌر و اإلصالح

https://www.facebook.com/note.php?note_id=204798209556620

 .8سورٌة فً المحور اإلٌرانً  :مبدأ أم مصلحة ؟

https://www.facebook.com/note.php?note_id=204137159622725

 .9إذا لم تكن حرا فً نفسك فلن تكون حرا فً أي مكان https://www.facebook.com/note.php?note_id=203231989713242

أرحب بكل استفساراتكم و مقترحاتكم و تعلٌقاتكم
على الصفحة العامة :
www.facebook.com/pf.jameel.daghestani
مكتبة الجالية السورية اإللكترونية
مكتبة مجانٌة ٌبنٌها الباحثون السورٌون و تقدمها بوابة الجالٌة اإللكترونٌة
تابعونا دائما مع المزٌد من الدراسات واألبحاث على الرابط التالً:
http://www.scagc.org/library.php

