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 : جدليات المجتمع والدولة في تركيا

 المؤسسة العسكرية والسياسة العامة

   
  عقيل سعيد محفوضتأليف 

 األولى: الطبعة

 ٢٠٠٨: تاريخ النشر

   ٢٥٧: عدد الصفحات
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  المؤسسة العسكرية والسياسة العامة: جدليات المجتمع والدولة في تركيا

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةعرض 

 

 
  عقيل سعيد محفوض تأليف

 األولى: الطبعة

 ٢٠٠٨: تاريخ النشر

   ٢٥٧: عدد الصفحات

بجامعة  دة الدكتوراه في العالقات الدولية من كلية االقتصادشها على عقيل سعيد محفوضحصل 
. ٢٠٠٧في سوريا منذ عام  بوزارة التعليم العالي  ًمديرا للتعاون الدولييعمل . ٢٠٠٦في سوريا عام  حلب

، وتفرغ للبحث العلمي ٢٠٠٣-٢٠٠٢ في الفترة  في سوريا  السياحةبوزارة  إدارة العالقات الدوليةعمل في 
  .٢٠٠ ؟ ٢٠٠٣لصالح وزارة التعليم العالي في الفترة 

؛ )١٩٩٦الينابيع، : دمشق(دراسة تحليلية :  السياسيالسياسة الخارجية وصنع القرار: نشر له كتاب حول
  ).١٩٩٩: دمشق (٥٦/٥٧العدد : مجلة النهج ،"دورات النهوض واالنكسار: المسألة الكردية: "ودراسة حول

  الملخص
، كما يبحث في األسس التاريخية للدولة التركية، وأنماط القيم الحاكمة لها وللمجتمعيدرس هذا الكتاب 

 دور المؤسسة العسكرية في صنع الدولةمسألة التكوين المجتمعي، وطبيعة الدولة، ويتيح التعرف على 
نفسها وصياغة نظامها السياسي واالجتماعي، وتكوين نمط قيم سياسي عن الهوية والحداثة والتاريخ والقومية 
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 وقد ًالجيش ليس فقط دبابات وجنودا يراقبون السياسةوينطلق من اعتبار . إلخ... واألسلمة والتغريب
ًيدبرون االنقالبات، وانما هو أيضا قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية  » غير العسكري«تهتم بالشأن العام ٕ

إن دراسة دور الجيش في السياسة العامة من خالل جدليات المجتمع والدولة . ولديها برنامج تعمل من أجله
 .تتيح معرفة الناظم الرئيسي للسلوك السياسي للدولة

لسياسي، بمعنى أن وتتطلب المعرفة بدور المؤسسة العسكرية معرفة بالمؤسسة نفسها وآليات فعلها ودورها ا
 بهدف الحصول على معارف وثيقة مزيد من التركيز على سوسيولوجيا المؤسسة العسكريةالمطلوب هو 

 .إزالة الغموض حول الجيش التركي أو الشؤون التركيةالصلة بموضوعها ومصدرها، ومن ثم 

 مقاربة نظرية جيش والسياسةلمقاربة جدليات التكوين االجتماعي والدولة والعالقة بين اليسعى هذا الكتاب 
التكوين أكاديمية، وبيان التطور التاريخي لدور المؤسسة العسكرية في السياسة العامة في تركيا، وبحث 

 وموقع المؤسسة العسكرية في النظام السياسي )والعثماني السابق(االجتماعي والتكوين الدولتي الجمهوري 
 .لكوالسياسة العامة والجدليات المتأتية عن ذ

  المحتويات
 مقدمة

 منهجية الدراسة: اإلطار النظري: الفصل األول

  : الجيش والسياسة في السلطنة العثمانية والجمهورية التركية:  الفصل الثاني

 خلفية تاريخية ونظرة إجمالية

 اإلمكانات المادية والقاعدة البشرية والتكوينات االجتماعية : الفصل الثالث

 ت التكوين االجتماعي جدليا : الفصل الرابع

  المؤسسة العسكرية وتكوين الدولة : الفصل الخامس

  جدليات تكوين الدولة : الفصل السادس

  خاتمة

  الهوامش

  المراجع

  نبذة عن المؤلف
  


