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 السياسات االستعمارية البريطانية في المنطقة العربية

 زرع بذور قطاعات األمن الحديثة في الشرق األوسط؟

جيسيكا واتكينز
*

 

تتشارك قطاعات األمن في الشرق األوسط في العديد من السمات السلبية ومن بينها استخدام القمع والقوة 
لى المعارضة الداخلية، وإقصاء مجموعات عرقية ودينية بعينها من المناصب العليا العسكرية في السيطرة ع

في األجهزة األمنية، واالنحياز للنظام على حساب المواطن، عالوًة على تفشي الفساد في المؤسسات القضائية 
ء تشكيل هذه وتعود هذه السمات المشتركة إلى الدور الذي لعبته القوى االستعمارية في أثنا. والشرطية

ويستكشف هذا الفصل بعض االستراتيجيات . األجهزة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
التي انتهجتها بريطانيا في أربع من المناطق العربية التي خضعت سيطرتها ، وهي مصر والعراق واألردن 

م تأثير تلك االستراتيجيات ومردودها على ال  .مدى البعيدوُعمان، كما يقوِّ

في أواخر القرن التاسع عشر والنصف األول من 

القرن العشرين، كانت بريطانيا مسئولة عن إنشاء 

أو إصالح عدد من القطاعات األمنية في 

مستعمراتها والدول التي تخضع النتدابها أو 

وتباينت طموحات بريطانيا المتعلقة  .حمايتها

لكل  بالجيش والشرطة واألجهزة االستخباراتية

على أهدافها االستراتيجية واإلقليمية  دولة بناء  

واالعتبارات المالية والسياق االجتماعي السياسي 

ففي . الموجود مسبقا  في كل دولة من تلك الدول

المنطقة العربية مثال ، كان تأمين المجرى 

المالحي للهند هو السبب الرئيس وراء الحكم 

القرن التاسع البريطاني أو االحتالل العسكري في 

والحقا ، في أثناء الحرب . عشر للمنطقة العربية

العالمية األولى، بدأت أجزاء من اإلمبراطورية 

العثمانية المتداعية تأخذ أهمية جديدة، بسبب 

وبعد عام .  ستراتيجية أو مواردهاا-مواقعها الجيو

، تجددت المصالح التجارية في المنطقة 9191

الوقت ذاته، بدأت  وفي. مع التوقعات النفطية

عصبة األمم التي أنشأت حديثا  في إقرار حقوق 

ومسئوليات الدول القومية، مضطرة بذلك 

بريطانيا إلعداد قوات األمن للمناطق التي تقع 

في النهاية لحكم الوصول تحت انتدابها من أجل 

ومع ذلك، وعلى الرغم من  .ذاتي لتلك المناطق

االستقالل  عطاءإو انهيار اإلمبراطورية العثمانية،

أبريل /نيسان  
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إلى الدول العربية، ونمو تأثير القوى الجديدة في 

المنطقة، استمرت بريطانيا في تعزيز أجندتها 

العسكرية في الشرق األوسط إبان الحرب العالمية 

 بعيد المدى اتأثير، مما ترك الثانية وفيما بعدها

 على تطور القوات المسلحة واألجهزة

 .تها السابقةاالستخباراتية في مستعمرا

يتناول : وتنقسم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة أقسام

التي تكمن  هاالقسم األول دور بريطانيا وأهداف

وراء تطوير األجهزة األمنية في كل دولة، بينما 

يبحث القسم الثاني بالتفصيل في االستراتيجيات 

 افلك األهدها بريطانيا لتحقيق تالتي استخدمت

خذ في االعتبار تأثير إرث انخراط وأما الثالث فيأ

 .بريطانيا في التطور الالحق لتلك األجهزة

 يتحليل سياق االنخراط البريطان: القسم األول

ارتبط اهتمام بريطانيا في تطوير القطاعات 

األمنية في األراضي العربية التابعة لها بطبيعة 

هيمنتها عليها ، والجدول التالي يُلخص عالقات 

 :بكل منطقة من المناطق األربعةبريطانيا 

 إنشاء أو تطوير سنوات التحكم نوع الهيمنة البريطانية الدولة

القوات المسلحة  

 حديثة؟

 

 

 مصر

تحت الحماية البريطانية 

 المقنعة 

ظلت مصر رسميا  تحت السيادة : )9191 - 9881

 (العثمانية

 

 

  تم تطويرها

 تحت الحماية

القوي استمر النفوذ البريطاني ) 9111 - 9191

 (9191حتى عام 

استمر النفوذ القوي حتى عام ) 9191 - 9119 تحت االنتداب العراق

9198) 

 

 تم إنشاءها

 تم إنشاءها (النفوذ البريطاني مستمر) 9111 – 9111 تحت االنتداب األردن

من  اجزءلم تكن رسميا  عمان

 .اإلمبراطورية

 إنشاءهاتم  (النفوذ البريطاني مستمر) 9191 – 9819

 9 جدول

لم تكن أي من هذه الدول مستعمرات بريطانية في 

حد ذاتها، ولكن تم فرض االنتداب في العراق 

 واألردن في مناخ استعماري مع توقع أن هذه 

 

الدول قد يؤول لها الحكم الذاتي في خالل فترة 

 . محددة
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 مصر

لم تكن بريطانيا أول الدول األوروبية  :خلفية. أ

التي مارست السيطرة العسكرية على مصر في 

ملة نابليون حالتاريخ الحديث،  فقد سبقتها 

في تحقيق  بونابرت قصيرة المدة التي فشلت

، ولكنها أدت إلى التدهور الطموحات االستعمارية

مما ترك  ،المماليك مصر من حكام الشديد لقوة

ورغم . 9819حمد علي في عام فراغا  مأله م

انسحابهم العسكري ورحيلهم عن مصر، فقد ترك 

. الفرنسيون تأثيرا  ثقافيا  حقيقيا  وروابط اقتصادية

في العشرينيات من القرن التاسع ولسوف نرى 

في أكاديمياته العسكرية ن عي  يعشر محمد علي 

الذين  ،من الضباط الفرنسيين المخضرمين اعدد

وفي عام . شاركوا في الحروب النابليونية

، تم تقديم بعثة عسكرية فرنسية رسمية 9819

[McGregor 2006: 79]. 

وبعد استيالء الجيش البريطاني على مقاليد 

، قام بفرض نظام 9881األمور في مصر 

احتل المسؤولون و ،"الحماية المقنعة"

البريطانيون المواقع الهامة في الحكومة 

وفي بداية الحرب العالمية األولى، . مصريةال

أعلنت بريطانيا الحماية الكاملة على مصر 

ه . لتستبدل بالخديوي المعادي لبريطانيا عمَّ

 9111وحصلت مصر على استقاللها في عام 

بعد انتفاضات شعبية حاشدة قادها حزب الوفد 

ومع هذا، حافظت بريطانيا على تحكمها . القومي

والتأثير على الحكم في مصر في قناة السويس 

زل الملك فاروق وتولت عُ ، حيث حتى عام 

وفيما بعد، . حركة الضباط األحرار مقاليد الحكم

ظهر جمال عبد الناصر كحاكم للجمهورية 

رغمت بريطانيا على االنسحاب من أُ ، ثم الجديدة

 .9191السويس في عام 

 األعوام على مدى :األهداف البريطانية. ب

السبعين، تغيرت األهداف البريطانية في مصر؛ 

محاولة حيث كان الحافز المبدئي للتدخل هو 

مصري أحمد عرابي انتزاع العربي الكولونيل ال

وتحركت . السلطة من الخديوي التركي الشركسي

بريطانيا لحماية حقوقها في امتياز قناة السويس، 

ن  ممرا إلى الهند ل إنتاج بينما شكَّ . التي كانت تؤم 

من % 11مصر من القطن، الذي بلغ نسبة 

، مجاال  آخر 9191صادرات مصر في عام 

. [Mitchell 1988: 16] لمصالح  بريطانيا

وبفضل الموقع، اكتسبت مصر نفسها أهمية خالل 

ومرة أخرى، ظهرت . الحرب العالمية األولى

أهمية السويس كمركز للنقل؛ حيث استخدم  

الق لضرب الحلفاء مصر كنقطة انط

واستمرت أهمية مصر . اإلمبراطورية العثمانية

االستراتيجية خالل الحرب العالمية الثانية من 

؛ حيث تصدت القوات 9111إلى  9111

. البريطانية لهجمات قوى المحور في مصر

وخالل الحرب، جندت بريطانيا بشكل دوري 

القوات الجوية المصرية بجانب سالح الجو 

الجيش المصري في بعض  الملكي كما استخدمت

  .[McGregor 2006: 232]األحيان 

اختلفت مصر  :دور بريطانيا في أجهزة األمن. ج

في القرن التاسع عشر بشكل ملحوظ من الناحية 
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االقتصادية واالجتماعية ومن ناحية التطورات 

العسكرية عن باقي الواليات العثمانية األخرى 

فلم . التي خضعت للسيطرة البريطانية بعد ذلك

تكن مصر التي استولت عليها القوات البريطانية 

حكمها لقرون د فلقوالية عثمانية بمعنى الكلمة، 

من جاء أسر المماليك المتعاقبة بشكل مستقل، و

بعدهم القائد األلباني محمد علي باشا الذي أُنشئ 

في عهده جيش حديث كبير وُسنت تشريعات 

بنية  وجدت بريطانيالذلك، و. ونُظم شرطية جديدة

لكنها تحتية أمنية متطورة بالفعل في مصر، و

سسة الجيش إصالحات لمؤ ءبإجرامع ذلك قامت 

 9881وجهاز الشرطة أثناء احتاللها، وفي عام 

بإنشاء جهاٍز جديٍد لشرطة االستخبارات، قامت 

 ُعِرف باسم القسم الخصوصي في القاهرة

[Tollefson 1957:38] . 

 العراق

التي عرفت مسبقا  ببالد  –دخلت العراق  :خلفية. أ

تحت السيطرة البريطانية  -ما بين النهرين 

تدريجيا  في أثناء الحرب العالمية األولى حيث 

من الجيش  سلطةقامت بريطانيا بانتزاع ال

وأعلنت عصبة األمم االنتداب . العثماني

، 9191البريطاني في مؤتمر باريس للسالم عام 

يشعرون بخيبة األمل عرب الجعل  األمر الذي

الذين كانوا قد دعموا بريطانيا في الثورة وهم 

ولم . العربية على أمل أن ينالوا االستقالل فيما بعد

بعين العرقي  نسجامتأخذ الحدود العراقية اال

وبعدما واجهت بريطانيا انتفاضة . االعتبار

األقاليم ذات األغلبية الشيعية والكردية ضد 

، على فيصل بن الحسين االستعمار، عرضت

 ،بنفيه خارج دمشقالذي كان الفرنسيون قد قاموا 

وتحصل العراق . 9119عرش العراق في عام 

، ومع ذلك حافظت 9191على استقالله في عام 

بريطانيا على نفوذها في مجاالت عدة في الدفاع 

. 9191العراقي عن طريق المعاهدة الثنائية لعام 

جنراالت من  ، تولى أربعة9119وفي عام 

المعادين لبريطانيا والمتحالفين مع دول المحور 

قيادة الحكومة العراقية لفترة قصيرة، وتم 

اإلطاحة بهم من قبل القوات البريطانية، التي 

قامت فيما بعد بفرض األحكام العرفية، واالعتقال 

دون محاكمة، كما مارست الرقابة على الصحافة 

 .وحظرت األحزاب السياسية

أعقاب الحرب العالمية الثانية أخذ النفوذ  وفي

. البريطاني في اإلقليم في االنحدار بشكل متواصل

جرت محاولة إلعادة التفاوض  9118وفي عام 

مرة أخرى بشأن التدخل البريطاني في العراق في 

ظل تجاهل مشاعر العداء المتنامية ضد بريطانيا 

، تم 9198وأخيرا ، في عام . من قبل العامة

طاحة بالملكية الهاشمية في انقالب عسكري اإل

وهو ما أدى إلى زوال النفوذ البريطاني المباشر 

 .في البالد على نحو مفاجئ

تضمنت المصالح  :األهداف البريطانية. ب

اإلقليمية لبريطانيا في العراق حماية الطرق إلى 

في من ثم و الهند وإلى حقول النفط في بالد فارس

حماية العديد من القواعد العراق، فضال  عن 

الجوية االستراتيجية التي وضعت هناك للدفاع 

عن العراق ضد الغزو وللحفاظ على السالم 
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الداخلي واألمن بأرخص تكلفة ممكنة 

[Sluglett 2007: 182] . كما كان لبريطانيا

واجب مفترض وهو إعداد العراق للحكم الذاتي، 

عشر، أحد مبادئ ودرو ويلسن األربعة  كما أقر

وبناء القوات المسلحة العراقية كان جانبا مركزيا 

 .في طريق عملية بناء الدولة العراقية

حينما  :الدور البريطاني في األجهزة األمنية. ج

دخلت القوات البريطانية البصرة ألول مرة في 

وجدوا أن الشرطة العثمانية قد  9191عام 

انسحبت فقاموا بنشر قوات شرطة عسكرية 

وعندما وصلوا بغداد قاموا . بريطانية وهندية

بتجنيد قادة محلين لحراسة المدن األصغر، 

وشرطة غير نظامية لعمل دوريات في المناطق 

الذي تم  -وة على الجيش العراقي وعال. النائية

وكتيبة سالح الجو الملكي  - 9119إنشاؤه عام 

التي منحتها بريطانيا للعراق، لجأت بريطانيا إلى 

االستعانة مرارا بالقوى التي يهيمن عليها 

. األشوريون والمعروفة بقوات الليفي العراقية

وأثار الطموح البريطاني في ممارسة الجيش 

داخليا صرفا في حدوث احتكاكات العراقي دورا 

مستمرة بين المسؤولين البريطانيين والعراقيين 

في ظل المخاوف البريطانية من تعاظم قوة النخبة 

 تحققتالعسكرية العراقية، وهي المخاوف التي 

عندما قام قادة الجيش بانقالب  9198في عام 

 .عسكري لإلطاحة بالحكم الهاشمي

 األردن

أوِجدت إمارة شرق األردن، مثلها مثل  :خلفية. أ

العراق،  بعد الحرب العالمية األولى ككيان تحت 

االنتداب البريطاني بجانب فلسطين، بالرغم من 

حيث استثنت . االنفصال اإلداري لكلتا المنطقتين

بريطانيا األردن من المنطقة التي تم اعتبارها 

تداب وطنا قوميا لليهود نظرا  ألنها كانت قيد االن

، طالب عبد 9111وفي أواخر عام . البريطاني

بحقه في  -أخو الملك فيصل حاكم سوريا –هللا 

األراضي، فنصبته بريطانيا مؤسسا  لإلمارة 

وغلب الطابع السني على سكان إمارة . الهاشمية

وقد تشارك قاطنو . شرق األردن مع أقلية مسيحية

شمال األردن الروابط التجارية والثقافية مع 

سوريا، بينما كان ألئك الذين  يعيشون في جنوب 

 ،على صلة مع شبه الجزيرة العربية األردن

رفض العديد من القبائل في المنطقة بالتالي فقد و

 . الحكم المركزي

وأُعلنت إمارة شرق األردن إمارة  مستقلة في عام 

ومع هذا استمرت سلطات االنتداب في  9119

العسكرية حتى عام التحكم في الشئون المالية و

حينما أصبحت األردن مملكة واستمر  9111

التأثير البريطاني على قطاع األمن حتى عام 

9191. 

إمارة شرق  لم تكن :األهداف البريطانية. ب

األردن منطقة واعدة من ناحية الموارد الطبيعية، 

منطقة بل غالبا ما اعتبرها القوميون العرب 

وفرت الطرق مع ذلك لكنها صغيرة قاحلة، و

البرية للدخول للمنطقة األكثر أهمية أال وهي 

، افتتحت شركة  نفط 9191وفي عام . العراق

وكان هذا . حيفا -العراق خط أنابيب الموصل

ري من خالل أراضي إمارة شرق جالخط ي
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األردن إلى أراضي االنتداب البريطاني في 

فلسطين، وهكذا اكتسبت إمارة شرق األردن 

ومع ذلك اعتبر السياسيون . هميةمزيدا  من األ

البريطانيون األردن منطقة عازلة لفلسطين أكثر 

في هذا  من كونها منطقة ذات قيمة في حد ذاتها 

ولهذا اهتمت . [Wilson 1987: 71] الصدد

بريطانيا بتطوير األجهزة األمنية األردنية على 

نحو حقيقي بما يمكنها من قمع المعارضة القبلية 

 .صد الغزوات الخارجيةالداخلية و

قامت : األمنية األجهزة في بريطانيا دور. ج

بريطانيا بإنشاء األجهزة األمنية األردنية من 

في  قد تبقىلم يكن ، 9111ففي عام . العدم

مجموعة صغيرة من رجال الشرطة األردن سوى 

منذ الحقبة العثمانية الفترة القصيرة لحكم فيصل 

وخصصت  .[Vatikiotis 1967: 57]لسوريا 

بريطانيا سربا من سالح الجو الملكي وشركة 

للعربات المدرعة لألردن لتساعدها في مجال 

، أحضر عبد هللا ما 9119الدفاع؛ وفي عام 

يقارب مائتي جندي مشاه وأنشأ قوات حرس 

وقوات من الجنود االحتياط للدرك ( الدرك)محلية 

وكتيبة مشاه وكتيبة من الهجانة، وهم من شكلوا 

ولكن لم تتخذ القوات المسلحة . حراسة خاصة له

،  9119عام  إال فيللدولة الجديدة الشكل الحقيقي 

حين جاء ضابط بريطاني يدعي الكابتن بيك 

ودمج قوات الشرطة والجيش فيما ُعرف الحقا  

وتم استبدال دور الجيش العربي . بالفيلق العربي

في الدفاع عن حدود إمارة شرق األردن في عام 

 قوات حدود شرقي األردنحينما تم إنشاء  9111

بريطانية في والتي خضعت قيادتها للقيادة العليا ال

ومع هذا، كافحت . فلسطين وليس للملك عبد هللا

قوات حدود شرق األردن في التصدي 

، أنشأ 9199لالضطرابات القبلية؛ وفي عام 

الجيش  دوريات صحراءجون باجوت غلوب 

قوات وسرعان ما أنشأت بعدها . العربي

مت قوات حدود خدِ واستُ . الصحراء الممكننة

بي خارجيا  في أثناء شرقي األردن والجيش العر

الجيش العربي أداء الحرب العالمية الثانية، وتميز 

على وجه الخصوص تحت قيادة غلوب باشا في 

خِدمت ستُ ا اوغالبا  م. 9119راق وسوريا عام الع

قوات حدود شرقي األردن في حراسة خط أنابيب 

مؤمنة بذلك البترول العراقي في الصحراء 

ها القوات حراسة مؤن النفط التي تحتاج

وحينما تم تسريح قوات حدود شرقي . البريطانية

، انضم الكثير 9118األردن في نهاية األمر عام 

 .من أفراده إلى الجيش العربي

 ُعمان

تختلف ُعمان من الناحية التاريخية  :خلفية. أ

والثقافية عن البالد التي تم مناقشتها من قبل؛ 

حيث لم تكن أبدا  جزءا من اإلمبراطورية 

العثمانية، كما لم تخضع للحماية البريطانية بشكل 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، منحت . رسمي

االتفاقيات التجارية العسكرية البريطانية مع 

 فيان بريطانيا نفوذا آخذا في التزايد سلطنة ُعم

وسيطرت القوات البريطانية على . الدفاع العماني

 "البوسيد"المناطق الساحلية التي تحكمها قبيلة 

ضد التهديدات الداخلية؛ حيث تنافست مجموعة 
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من األئمة على الدعم القبلي وهددت النظام 

واستنبطت معاهدة . الساحلي بشكل دوري

، تعهدا  من 9819قط، في عام مس –بريطانيا 

جانب السلطان أال يتم التخلي عن أي أراضي 

ألي قوى ثالثة، وهكذا عملت بريطانيا على 

تعزيز القدرات العسكرية للسلطنة طيلة القرن 

، أمنت بريطانيا 9191وفي عام . العشرين

السلطنة ضد القبائل الداخلية والسعودية في إطار 

ط، وفي الستينات التنافس حول امتيازات النف

والسبعينات حاربت القوات البريطانية إلى جانب 

وقامت بريطانيا بسحب . السلطنة لقمع ثورة ظفار

األغلبية الساحقة من قواتها وقواعدها المسلحة في 

 9199، وفي عام 9191الشرق األوسط في عام 

أعادت قاعدتي صاللة  ومصيرة الجويتين إلى 

ذلك حقبة الحكومة العمانية، لتنتهي ب

 .‘اإلمبراطورية غير الرسمية’

كأي مكان آخر،  :عمان في البريطانية المصالح

تطورت المصالح البريطانية في ُعمان بشكل 

فحتى أوائل القرن العشرين، هدفت . جوهري

تحالفات بريطانيا مع ُعمان إلى الحفاظ على 

السيادة البريطانية على طول الساحل العربي 

وفي أثناء . الطريق إلى الهندوتوفير محطة في 

الحرب العالمية األولى، كان تأمين طريق نقل 

. النفط هو األمر الذي حظي باالهتمام الرئيسي

وبعد الحرب أصبحت ُعمان أكثر أهمية بوصفها 

لالتصاالت الهاتفية وكجزء من الطريق  امركز

الجوي للجنوب العربي لإلمبراطورية؛ حيث تم 

ة بها اكتسبت أهمية بالغة بناء قواعد جوية جديد

إلى ذلك، فقد . في أثناء الحرب العالمية الثانية

مثلت احتمالية كسب امتيازات النفط حافزا  إضافيا  

 .لبريطانيا

بوصفها دولة  :األمنية األجهزة في بريطانيا دور

ة ُعمان تقاليد بحرية نبحرية كبيرة، امتلكت سلط

عشر، ومع قوية في القرنين الثامن عشر والتاسع 

ذلك لم تمتلك السلطنة أي قوة عسكرية دائمة في 

وبديال  لذلك اعتمدت السلطنة . القرن التاسع عشر

 (قوات المجندين) الليفيعلى العساكر أو قوات 

. التي يتم تجنيدها من أفراد القبائل المؤيدة لها

وحينما ثبت عدم كفاية هذه التعزيزات، حاول 

ولكن السلطان أن ينشئ قوات لحماية العاصمة، 

أثبت فشله، مما  9819هذا الشكل من القوات في 

اضطر الحكومة البريطانية في الهند إلى حماية 

ال وبناء  على هذا تم إرس. مطرح –منطقة مسقط 

بعثات من القوات الهندية إلى مسقط للدفاع عنها 

، وبناء  على 9119وفي عام . 9199في عام 

توصيات الحكومة البريطانية في الهند تم تأسيس 

قوات فيلق مسقط، وهي قوة عسكرية صغيرة 

 -الحجم، لحماية المنشآت الهامة وطريق مسقط

 . مطرح

وتم تأسيس أول جيش ُعماني قوي ودائم في 

خمسينات من القرن العشرين، وكان مرتبطا ال

بشكل مباشر بالمصالح البريطانية النفطية في شبه 

ومولت شركة البترول المسماة بالشركة . الجزيرة

البريطانية لتنمية نفط ُعمان تأسيس قوات مسقط 

وُعمان الميدانية بغية مواجهة هجمات قوات 

 وفي ذات. اإلمامة والقوات السعودية في البريمي
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التي تقودها  الباطنةالوقت، تم تأسيس قوات 

 9191و 9199وفيما بين عامي . بريطانيا أيضا  

جندي  911ازدادت القوة العسكرية للسلطنة من 

 .[Peterson 2007: 64] 9911إلى 

وفي أواخر الخمسينات من القرن العشرين قام 

الكولونيل في الجيش البريطاني  -دايفيد سمايلي 

بإعادة تنظيم القوات المسلحة من أجل بناء  –

وتم نشر القوات . القوات المسلحة لسلطنة ُعمان

المسلحة الُعمانية لمواجهة التمرد في الجبل 

وفي والية ظفار في  9198األخضر في عام 

وأشرف الضباط . نيات من القرن العشرينالستي

البريطانيون على جوانب الحرب بنفسهم 

[Cheney 19]،  كما تم إنشاء أول جهاز

استخبارات ُعماني على الطريقة األوربية في عام 

9191. 

وحتى مع انحدار التدخل العسكري البريطاني 

ن ثوابت تأثيره فإالمباشر في ُعمان بشكل شديد، 

. ت األجهزة األمنية ال تزال باقيةعلى كل مستويا

تم اإلطاحة بالسلطان سعيد من  9191وفي عام 

قبل نجله المتعلم في ساندهورست السلطان قابوس 

كان اإلشراف  9111وحتى عام . بن سعيد

والتوجيه على المستويات العليا يتم بواسطة 

كما . وكالء بريطانيين وضباط سابقين بالجيش

للسلطنة تكتب باللغة كانت التقارير العليا 

 Eickelman] اإلنجليزية وليس اللغة العربية

& Dennison 1994: 1/25.] 

 

 االستراتيجيات -القسم الثاني

كقوى استعمارية، ُعرف عن بريطانيا مواصلتها 

 بلدانالستراتيجيات بعينها من أجل الحفاظ على ال

التابعة لها في نطاق السيطرة بأقل تكلفة ما أمكنها 

وتم تصميم بعض هذه االستراتيجيات في  .ذلك

البداية في الهند وأيرلندا الشمالية، ويمكن 

 :كما يلي هاتلخيص

في استراتيجية  اللمسة  االستمرار  .9

 .  الخفيفة على األرض

تقليل التحديات من قبل  الفاعلين   .1

 : ، من خاللالمحليين إلي الحد األدنى

 .الحد من قدرات وصالحيات الجيش ( أ

 . تعزيز اعتمادية أجهزة األمن ( ب

 .‘فرق تسد’إتباع سياسة  ( ت

الحفاظ على شبكة من المخبرين  ( ث

للحصول على المعلومات حول الشائعات 

 .والشكوك

أو إضفاء /إصالح األجهزة األمنية و .9

الصبغة المهنية عليها من أجل تمكينها 

 . من الحكم الذاتي في النهاية

هذه وما يمكن أن نستخلصه على الفور أن 

االستراتيجيات لم تعمل جميعا  على نحو متكامل، 

بل كثيرا ما كانت هناك األجندات والشخصيات 

واآلليات البيروقراطية تتنافس فيما بينها أكثر مما 

وتتجلي بعض هذه المنهجيات أو كلها، . تتعاون

في كل حالة من الحاالت المدروسة،  فيما يختص 

الستخباراتية، بتطوير الجيش واألجهزة األمنية وا

ولكن ما يتباين بشكل واسع من حالة ألخرى هو 
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المصلحة البريطانية والديناميكيات الداخلية لكل 

حالة، وبهذا تم توظيف هذه االستراتيجيات 

 .بأشكال مختلفة للغاية

 ":اللمسة الخفيفة"استراتيجية . 9

لقد كانت السياسات االستعمارية لبريطانيا، 

من القرن العشرين، التي  وخاصة في العشرينات

تدير  المناطق التابعة لها من خالل هيكلية إدارية 

للعاملين، في تناقض مع سياسات الفرنسيين التي 

 Crowdor]ترتكز على طريقة اإلدارة المباشرة 

وعززت هذه االستراتيجية أشكاال  غير . [1964

مباشرة من السيطرة البريطانية، وقد تم تصميمها 

لخفض التكلفة واإلبقاء على وجود غير ظاهر 

وتُعد . للقوات البريطانية بما ال يشجع المقاومة

المعاملة البريطانية للسودان مثاال  على ذلك حيث 

قامت بريطانيا طوال مدة سيطرتها على مصر 

رك مسئولية السودان في يد حفنة ضئيلة من بت

كلهم تقريبا  من خريجي أكسبريدج  -الرجال 

[McGregor 2006: 199].  

هو التوجه  ‘اللمسة الخفيفة’وفي مصر، كان مبدأ 

 :Mowat 1973] المفضل لحكومة غالدستون

اللورد دوفرين،  رأىففي مستهل األمور، . [116

العثمانية، أنه  السفير البريطاني لإلمبراطورية

البد أن يأخذ المسؤولون البريطانيون أدوارا  

ـ استشارية في الوزارات األساسية فيما عرف ب

وأراد دوفرين، الذي كان يدعم . "ةالحماية المقنع"

استخدام رجال الشرطة األوروبيين في األحياء 

التي يعيش فيها األوروبيين في الغالب، أن 

عد المساعدة في يتراجع الضباط األوروبيين ب

إعادة التنظيم والتدريب، تاركين هذه المهمة لقوة 

وبناء  عليه، تم فصل المئات . مصرية لها سيادة

من رجال الشرطة األلباني واألتراك على الفور 

 .[Tollefson 1951: 3-4] في اإلسكندرية

وبالرغم من ذلك، كان لبعض المقترحات واسعة 

البريطانيون مثل النطاق التي قدمها المسؤولون 

المفتش العام على إصالحات )كليفورد لويد 

تأثير ( 9881وحتى  9889وزارة الداخلية منذ 

عكسي؛ حيث زودت من التواجد البريطاني في 

وفي الوقت ذاته، اتبع إيفيلين . قوات األمن

بارينك، القنصل البريطاني العام في مصر بين 

، خطا  من اإلصالحات 9119وعام  9889عام 

تعارض دائما  مع طموحات رئاسة الوزراء 

 :ويكتب روجر أوين. البريطانية

قد ... إن أفعال بارينك وتبريراته "

ساعدت في وضع مصر على طريق لم 

تكن نهايته المنطقية هي الحكم الذاتي بل 

ضمها لبريطانيا، وبمعنى أخر فإن البلد 

سوف تخضع إلى العملية االستعمارية 

كلما تم تطبيق إصالحات المألوفة التي 

فيه، كلما زاد االعتقاد بضرورة تحقيق 

المزيد من اإلصالحات، وكلما أصبحت 

هذه اإلصالحات أكثر اتساعا ، كلما آمن 

بارينك والبريطانيون بأنه سيتم إعدامهم 

 "فقط على يد أشخاص أوروبيين

[Owen 2004: 233]  . 
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في العراق، تبين على الفور أن الحكم  

اني المباشر كان كارثيا  وذا تكاليف باهظة البريط

جندي لقمع التمرد  911111مع طلب أكثر من 

نتشار الذي اندلع في الكردي والشيعي سريع اال

وفي مؤتمر  .[Terry 5: 2008] 9111عام 

القاهرة، تقرر جمع أربعة كتائب من الجيش 

العراقي لتسمح بانسحاب أعداد كبيرة من القوات 

ولم يستلم . [Terry 2008: 35] البريطانية

كما  9118الجيش العراقي المسئولية كاملة في 

كما . هو متوقع، ولكن نمت قدراته بالتدريج

خصصت بريطانيا كتيبة من سالح الجو الملكي 

؛ [Slugglet 2007: 182]للدفاع عن العراق 

وطوال العشرينيات من القرن العشرين اتبعت 

غير المعروف في  ‘نظام الهيمنة الجوية’بريطانيا 

ذلك الوقت، والتي تم من خالله استمر قصف 

ومثل هذا جزءا  . مراكز المقاومة حتى استسلمت

من استراتيجية اللمسة الخفيفة بمعنى أنهم خفضوا 

من التكاليف ومن القوة العددية للجيش بشكل 

الفجوة كبير، ولكنها كانت سياسة فجة عززت 

 . بين قوات االحتالل والمحتلين الواسعة

مان، كان التواجد وفي كل من األردن وعُ 

البريطاني في القوات المسلحة ضئيال  في البداية، 

رتب الضباط العليا على غلب في األومقصورا 

وبعد استقالل األردن، ومع . والوظائف التدريبية

توسع الفيلق العربي على نطاق واسع، رفضت 

ية إعارة عدد كبير من الضباط الحكومة البريطان

البريطانيين؛ بينما على العكس من ذلك، تم نشر 

عدد كبير من الضباط البريطانيين والضباط 

السابقين لمساعدة الجيش الُعماني في الخمسينيات 

من القرن العشرين ولعب الجيش البريطاني دورا  

 . أساسيا  في سحق ثورة ظفار

ن أن نية بريطانيا وبشكل عام، يبدو أنه بالرغم م

المادي، فلم يكن هذا /هي التقليل من تدخلها الفعلي

 : دائما  سهال ، وكما علق جون داروين

لم يكن الشرق األوسط محمية بعيدة ...

ليتم حكمها بموارد محدودة وليتم 

احتاللها بواسطة مجندين محليين من 

ذوي الرتب الدنيا، ولكن كان بيئة 

ط، ومن الصعب استثنائية مليئة بالضغو

االنتصار اإلمبراطوري فيه، كما اكتشف 

. سكندركل غزاة العالم منذ اإل

[Darwin 1999: 160]. 

تقليل التحديات من خالل الفاعلين المحليين . ب

 إلي الحد األدنى

االعتماد على أن  "ةاللمسة الخفيف"تطلب مبدأ 

ن كوليكون أغلبية فريق العمل من المحليين، 

حيث أن القوة البريطانية اعتمدت في الشرق 

األوسط على اإلكراه أكثر من اإلقناع، فإن 

المسؤولين البريطانيين لم يستطيعوا تحمل 

قوة األجهزة المحلية لدرجة قد  المسؤولون تنامي

وكنتيجة . تجعلها ترفض الحكم البريطاني الخفي

لذلك استخدموا استراتيجيات عدة للسيطرة على 

 . لتهديدهذا ا

لقد احتاجت  :الحد من قدرات الجيش( أ)

قوات األمن من ناحية ألن تكون قوية بشكل كافي 
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للسيطرة على المعارضة الداخلية في البالد، ومن 

ناحية أخرى مثلت قوات الجيش، بصفتها من 

الكيانات العسكرية ذات التسليح الثقيل، التهديد 

حال وكان هذا هو ال. األبرز للحكم البريطاني

باألخص في مصر والعراق حيث اكتسبت 

التعبيرات المناهضة لالستعمار وجودا  قويا  داخل 

وقامت بريطانيا بتعقب قوة . المؤسسة العسكرية

المؤسسات العسكرية في الدول قيد 

الحماية بعدة طرق؛ فقصرت دور هذه /االنتداب

المؤسسات على الصعيد الداخلي، كلما أمكنها 

وفي . لى فاعليتها في القتالذلك، مما انعكس ع

الواقع، تم استخدام كال من الجيش المصري 

واألردني في صراعات إقليمية؛ وهو ما حدث في 

مصر أثناء التدخل طويل المدى في السودان 

وكذلك خالل الحرب العالمية األولى؛ وفي 

الحرب العالمية الثانية والحرب  األردن أثناء

ومع هذا رفض  ،9118العربية اإلسرائيلية في 

البريطانيون عروض الحكومة العراقية المتكررة 

في وضع خدمات جيشها تحت تصرفها في 

 . الثانية العالميةالعمليات الخارجية خالل الحرب 

في أغلب األحوال عملت بريطانيا جاهدة 

للحد من حجم الجيوش؛ وباألخص في حاالت 

عدم ثقتها في نوايا تلك الجيوش، كما هو الحال 

وبالرغم من ذلك، لم . كل من مصر والعراق  في

يكن هذا التكتيك دائما  ممكنا ؛ فمثال  في مصر 

كانت أول حركة لتقليص حجم الجيش المصري 

، الذي شارك في ثورة عرابي، 9881في عام 

 :Mansfield 1971]جندي  1111إلى 

وبالرغم من النوايا البريطانية الرامية إلى . [123

في المهام الداخلية فقط،  حصر الجيش المصري

كان االحتياج لقمع الثورة المهدية في السودان 

مبررا  إلعادة تدريب الجيش المصري ومضاعفة 

أفراده إلى ما يعادل ثالثة أضعاف 

[McGregor 2006: 193] . 

وأثناء تكوين الجيش في العراق، رغبت  

فرد  1111الملكية في أن يكون تعداد الجيش 

 فضا أن يزيد تعداد الجيش عنر ولكن بريطانيا

. [Batatu 1979: 90]فرد كحد أقصى  1911

وبعد االستقالل حدث توسع فوري في الجيش 

واعتمدت الحكومة العراقية نظام التجنيد الوطني 

 من جديد ولكن بريطانيا قلصت. 9191في عام 

عندما  9119حجم قوات الجيش العراقي في عام 

لجنراالت الجيش ‘ المربع الذهبي’تدخلت إلسقاط 

أثناء الحرب العالمية الثانية وانخفض العدد خالل 

إلى  19111من  9111إلى  9111الفترة من 

بالرغم من أن ذلك بدا مرتبطا  بالتهاون  ،18111

 Silverfarb]في تطبيق قانون التجنيد اإللزامي 

1994: 93] . 

لقد كان الجيشان العماني واألردني مختلفين، إال 

أن بريطانيا قامت بدعم الحكام في الحالتين ومن 

ثم عززت من نمو القوات المسلحة؛ ففي عمان، 

، تكونت قوات فيلق 9199و 9119بين عام 

مسقط من مئات قليلة من الرجال فقط،، واقتصر 

جهزة الغرض منهم على الحفاظ على أمن أ

الحكومة ومقر إقامة السلطان وهو ما خدم في 

البداية المصالح البريطانية من خالل تأمين 



12 

 

بيد أن اكتشاف النفط . وصول بحري غير متقطع

في ُعمان بدَّل من طبيعة المصالح البريطانية وهو 

ما تطلب بناء قوة أكثر صالبة تستطيع أن تخمد 

ردن، أما في األ. التمرد في المناطق الداخلية

فشاطرت بريطانيا طموحات األمير عبد هللا في 

وضع القبائل تحت سيطرة الدولة واستخدام 

 . الجيش العربي كأداة رئيسية لهذا الغرض

وكان تقويض جودة وكمية اإلمداد بالسالح 

آلية أخرى للسيطرة عليه والتي ارتبطت  للجيش

في الكثير من األحيان  بالقدرات المالية 

يمكن رؤية هذا بوضوح م في حالة و. البريطانية

الجيش العراقي في نهاية األربعينيات من القرن 

العشرين عندما رفض المكتب الحربي اإلفراج 

للعراق خوفا  من  عن الدبابات والطائرات الحديثة

سيطرة عسكرية من جديد؛ ومن ثم، قاموا بالحد 

من قدرات الجيش في الحرب العربية اإلسرائيلية 

 . [Silverfarb 1994: 101] 9118في عام 

وفي النهاية، حتى في ظل تقييد دور الجيوش بقدر 

المستطاع في قمع المعارضة الداخلية، حاولت 

بريطانيا في بعض األحيان أن تستخدم الشرطة 

بدال  من الجيش حتى وإن كان هذا يعني تحويل 

وكان هناك العديد من . الجنود إلى رجال شرطة

 الفوائد لمثل هذه السياسة؛ فأوال ، كانت الشرطة

أقل تسليحا  من الجيش، ومن ثم أقل تكلفة 

وخطورة على السلطة البريطانية، وثانيا ، مثلت 

الشرطة عرضا  أقل وضوحا  للقوة، وثالثا  مالت 

الشرطة إلى يكون لها عالقات أوثق مع المجتمع 

مصادر لالستخبارات بالتالي المحلي، فكانت 

ولكن ذلك كان سالحا ذا . أفضل من الجيش

أن والء الشرطة كان لألهل وذوي  حدين، إذ

وأشارت جيل كريستال إلى أن بريطانيا، . القربى

مثل فرنسا، مالت لدعم ثالثة أنواع من قوات 

 : الشرطة

جيش له مهام شرطية جوهرية على "...

الصعيد الداخلي، وشرطة حضرية مهتمة 

بالجريمة واالضطرابات المدنية، 

درك ريفية تكلف أحيانا  بفض /وشرطة

االضطرابات المدنية وتساعدها في 

بعض األحيان قوة ريفية منتدبة شبة 

  .[Crystal 2001: 472]." خاصة

لمتبع في وفي العموم، كان هذا هو النموذج ا

مصر، حيث تم استخدام الجيش، والشرطة 

الحضرية، والدرك في السيطرة على المعارضة 

إضافة إلى ذلك، . والتحقيق في الجرائم الجنائية

 الغفيراعتمد البريطانيون بشكل كبير على نظام 

المعمول به من قبل في رصد المجتمعات 

وبنهاية الحرب . الحضرية وعمل دوريات بها

األولى، كان تقدير عدد الغفر في مصر العالمية 

وتم . [Thomas 2008: 39]غفير  91111

لم تكن كلفة اختيارهم من قراهم المحلية و

ولكنهم كانوا عرضة كذلك استخدامهم عالية، 

وخالل األعوام األولى . للفساد والمحسوبية

لالحتالل، حاول  المسؤولون البريطانيون إضفاء 

على شرطة  -على عكس الجيش  -شكل مدني 

الشكل الذي الدرك والشرطة الحضرية، ولكن 

نموذج الشرطة األيرلندية كان في النهاية هيمن 
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 : تولفسون أنه ويشير هارولد .الملكية العسكرية

بينما تالشى الخوف من الجيش "...

المنظم وتمرد الشرطة، نظر البريطانيون 

إلى عسكرة القوة الشرطية بوصفها أمرا 

اقتصاديا ومفيدا في قمع المعارضة 

." السياسية الحقيقية أو المفترضة

[Tollefson 1951: 11] . 

وزادت هذه الضبابية في األدوار المدنية 

عندما كانت اإلصالحات اإلضافية والعسكرية 

للشرطة المصرية في ثمانينيات القرن التاسع 

أن يقتصر تكوين الشرطة الحضرية تعني عشر  

 . على الجنود السابقين

وفي األماكن األخرى، خفتت حدة االنقسام فيما 

بين أجهزة الدولة القمعية العسكرية والمدنية؛ ففي 

يش العربي األردن على سبيل المثال، خدم الج

كهيئة شرطية داخلية خالل الفترة األخيرة من 

حلت عندما  ،العشرينيات من القرن العشرين

وكانت الشرطة . قوات حدود شرقي األردن محله

والدرك مرتبطين بالجيش حتى الخمسينيات من 

مرة وزارة الدفاع وليس إالقرن العشرين وتحت 

 باشاوزارة الداخلية وفي الواقع كان رفض غلوب 

تخلي عن القيادة العامة للشرطة أحد أسباب ال

 . إقالته في نهاية المطاف

 :تعزيز اعتمادية أجهزة األمن( ب) 

ولو االحتالل كال من األساليب ؤاستخدم مس

الرسمية وغير الرسمية للحفاظ على تأثيرهم على 

أجهزة األمن حيث نصت المعاهدات الثنائية 

الرسمية للدفاع على التزام الدول بشراء األسلحة 

البريطانية، وتعيين المستشارين البريطانيين 

وعلى إرسال ضباطهم إلى المعاهد البريطانية 

ب أكثر، بينما على الصعيد للحصول على تدري

غير الرسمي اعتمدت بريطانيا بكثافة على التعليم 

ففي . لغرس قيم ثقافية في مجندي أجهزة األمن

قائد الفيلق األردن، أنشأ جون باجوت غلوب 

فرعا  تعليميا  للجيش أدار المدارس التي العربي 

ويشير . يتم تجنيد ضباط الجيش العربي منها

 : غلوب إلى أنه

بمرور الوقت، أصبحت الحاجة إلى "

تخريج طالب من الضباط العرب، 

ومحترفين مبتدئين، وضباط صف من 

ولكن . مدرسة الجيش العربي أكثر الحاحا  

المدارس الحكومية كانت مشبعة بالسياسة 

وكان الكثير من المدرسين بها من 

وبُِذلت كل الجهود الممكنة . الشيوعيين

قين األوالد في مدارس الجيش العربي لتل

خدمة : عقيدة واحدة وصريحة أال وهي

الملك والوطن، والواجب، والتضحية 

 . [Glubb 1957: 263] ."والدين

وفي العراق، مثّل إضفاء الصبغة 

وتم افتتاح األكاديمية . البريطانية إشكالية

، ووظفت عشرين 9119العسكرية في عام 

مدرسا ، منهم خمسة عشر بريطانيا ممن درسوا 

 & al-Marashi]  العقيدة العسكرية البريطانية

Salama 2008: 27] . ،ولكن في الوقت ذاته

كان المدرسون العرب يتصدون لتلك الجهود من 
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وساعد . خالل ترسيخ التوجه المعادي لبريطانيا

في ذلك ساطع الحصري، السوري المولد الذي 

تتلمذ على يد النظام العثماني، والذي لحق بالملك 

إلى لعراق، وهو من عزز، وبوصفه  فيصل 

، 9119وحتى  9119مديرا عاما للتعليم منذ 

الروح العسكرية في نظام التعليم العراقي، إيمانا  

 :منه بأن

الجيش كان يخدم كعامل أساسي في " 

تعزيز التواصل االجتماعي من خالل 

فوق أي  الجندي-إعالء قيمة المواطن

-al]. مصالح  عرقية أو طائفية

Marashi & Salama:26] . 

وفي الثالثينيات من القرن العشرين، استمر 

خليفته، سامي شوكت، في تعزيز المشاعر 

المعادية لبريطانيا من خالل  مشاعر القومية 

 . العربية

وعانت بريطانيا من مشاكل أكبر من ذلك بكثير 

في نشر القيم البريطانية في جهاز الشرطة 

وباألخص تلك العاملة في المناطق الريفية مثل 

وكانت الشرطة بطبيعتها أكثر . الغفر المصريين

عرضة للتقاليد المجتمعية من الجيش؛ ومن ثم، 

كان على الضباط البريطانيين جهدا  للهيمنة على 

ارتي العدل والداخلية نتيجة لعدم تفهمهم وز

، حاول 9811وفي عام . آلليات عملهما الدقيقة

السير جون سكوت، مستشار وزارة العدل، تنفيذ 

طموحه في إصالح الوزارة بتغيير النظام 

مصر من النموذج الفرنسي إلى  القانوني في

النموذج اإلنجليزي ولكنه اضطر إلى التخلي عن 

 . عارضة المصريةخططه نظرا  للم

اتبع كل من القوى  :إتّباع سياسة فرق تسد( ج

فرق "االستعمارية الفرنسية والبريطانية سياسات 

من خالل تفضيل مجموعة عرقية أو دينية  "تسد

 على غيرها –في العادة ما تكون أقلية  –بعينها 

والحفاظ عليها في النخبة الحاكمة والمراتب العليا 

وقد ساعد هذا النوع من . في أجهزة األمن

في توحيد القوى الوطنية ( لفترة محدودة)التفضيل 

استخدمت هذه السياسة قد و. المعادية لالستعمار

وبالرغم من . تقريبا   في جميع الحاالت المدروسة

 إحدى ارذلك، لم يكن األمر ببساطة مجرد اختي

المجموعات أو دعمها؛ حيث كثيرا ما اضطرَّ 

لى القيام بممارسات إولون البريطانيون ؤالمس

 . تالعبيه معقدة من أجل الحفاظ على هيمنتهم

وفي مصر، ورث البريطانيون تركة نظام حكم 

كان قائما  لفترة طويلة وسيطر عليه النخبة 

وأشعلت ثورة عرابي . التركية الشركسية

العربية شرارة التدخل البريطاني  المصرية

العسكري، ولكن بريطانيا آثرت بعد وصولها إلى 

مصر، االستمرار في دعم بنية النظم القائمة بدال  

من السيطرة المباشرة على المناصب الرفيعة في 

وبالرغم من ذلك، شن . الوزارات األساسية 

 المسؤولون البريطانيون معركة طويلة للحد من

الذين  –( حكام المقاطعات) يرينالمدسلطات 

فيما يتعلق   -كانوا تقليديا أتراكا  شراكسة 

بالشرطة المصرية وذلك في وزارتي الداخلية 

، 9881فعلى سبيل المثال، في عام . والعدل

حاول كليفورد لويد وكيل وزارة الخارجية 
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البريطانية تقديم مجموعة من اإلصالحات التي 

حققي الشرطة تشمل تبعية الشرطة المباشرة لم

ووضع السجون تحت سيطرة  ينديرالمبدال  من 

كما رغب في تقديم . مأموري السجون بدال  منهم

واعترض  المديرغير األتراك الشراكسة لمنصب 

الوزير نوبار باشا، الذي كان هو نفسه تركيا  

شركسيا ، على هذا وتمت إقالة لويد 

[Tollefson 1951: 16] ولكن المعركة بين ،

والمسؤولين البريطانيين استمرت من   رينالمدي

أجل تعزيز سيطرة مركزية أكبر في التسعينيات 

 .  من القرن التاسع عشر

وفي العراق، قبل البريطانيون بأن تتكون 

النخبة الحاكمة كلها من حاشية الملك فيصل 

األغلبية  والمكونة من العثمانيين واألشراف ذوي

ة من السلطة السنية، استمرارا  إلقصاء الشيع

وكان غالبية المسؤولين الكبار في . السياسية

الجيش العربي في الغالب من الطبقات السنية 

الحضرية، ولكن ذلك كان يعني أن التحدي 

المباشر واألكبر في مواجهة الهيمنة البريطانية 

وكما فعل المستعمرون . تمثل في هذه  المجموعة

ولون الفرنسيون في شمال أفريقيا، كسب المسؤ

البريطانيون رهاناتهم من خالل التحايل على 

الهياكل الحكومية الرسمية بالعراق للقيام بصفقات 

التي هي في  –مع قادة القبائل في المناطق الريفية 

لقد . األغلب من السنة ولكن بينها شيعة وأكراد

حرم ذلك الحكومة المركزية من فرض سيطرتها 

لتحقيق االستقرار  المطلقة، ووفر أسلوبا  اقتصاديا  

للمناطق الريفية التي لم يستطع البريطانيون 

وفي العشرينيات من . السيطرة المباشرة عليها

القرن العشرين، عندما حاول وزير الدفاع 

العراقي اعتماد التجنيد الوطني كأداة لدمج 

الطوائف العراقية المختلفة في البالد وفرض 

هذا الشعور بالمواطنة، رفض البريطانيون 

المقترح خوفا  من أن التجنيد قد يضع القبائل تحت 

 al-Marashi]سيطرة النخبة السنية الحضرية 

& Salama: 24] . ومن المدهش، أن هذا

 الموقف يتعارض

في الستينيات  ُعمان في البريطاني الموقف مع

حيث فضل السلطان نفسه إرضاء : من نفس القرن

ستطيع الدولة زعماء القبائل في المناطق التي ال ت

الوصول إليها وقال لمستشاريه البريطانيين أنه 

 ]أي قادة القبائل[إذا كان قادة ُعمان الصغار "

 "على ما يرام، فإن ُعمان ستكون على ما يرام

[Owtram 121] ؛ ولكن بريطانيا لم تقبل في

عمان تلك األشكال غير المباشرة للحكم، حيث 

كان ثمة حاجة إلى الوصول إلى المناطق الداخلية 

العمانية؛ وبالتالي كان ال بد من تطوير قوات 

 . مسلحة خاصة بالسلطان

فرق "ويتجلى أبرز مثال على منهجية  

في داخل جهاز األمن في العراق الذي لم  "تسد

مل سنيين أو شيعة أو أكرادا ولكنه شمل األقلية يش

وحتى انسحابهم الكامل من . األشورية المسيحية

، كان البريطانيون يرفدون 9199العراق في 

الهنود وقوات -جنودهم والجنود البريطانيين

، المكونة في الليفي العراقيين الدرك بقوات

الغالب من القوات العراقية األشورية والتي 
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. 9191بل تكوين الجيش في أغسطس تكونت ق

وترجع أصول  هذه القوات إلى الحرب العالمية 

األولى عندما ُجند األكراد والعرب واألتراك في 

وبانتهاء الحرب، بلغ عددهم . الكشافة المحلية

؛ ولقد تم اإلعالن في مؤتمر القاهرة 1911تقريبا  

 : أن 9119في عام 

... هيمهمة قوات الليفي العراقية "

التخفيف من العبء الواقع على كاهل 

القوات البريطانية والهندية في العراق، 

على  والية الموصل  تهاسيطرحكم وأن ت

وكردستان، التي كان يشغلها الحامي 

العسكري لإلمبراطورية، وفي العموم أن 

يسدوا الفراغ حتى يأتي الوقت ليصبح 

فيه الجيش الوطني العراقي مدربا ألخذ 

  ..[Browne 1932]" لمهامهذه ا

وبعد بناء الجيش العراقي، تم نقل الكثير من 

العرب الذين خدموا في قوات الليفي وتم تعيين 

، أثارت 9111وفي عام . األشوريين في أماكنهم

قوات الليفي األشورية االستياء بين الجيش 

العراقي والكثير من الجماهير العربية الذين 

أن بريطانيا  –برر  ليس من دون م –اعتقدوا 

فضلت قوات الليفي واستخدمتهم في قمع 

المتمردين والقيام باألنشطة الُشرطية لتجنب تقوية 

ولذلك أخرجت الحكومة العراقية . الجيش العراقي

هذه القوات من الخدمة بعد االستقالل في عام 

؛ بيد أن أغلب أعضائها استمر في العمل 9199

و الملكي في مباشرة لصالح قواعد سالح الج

وفي هذا السياق، دبر العقيد العراقي . العراق

آشوري في  911الشهير بكر صدقي مذبحة الـ 

سميل؛ وقد حظيت بموافقة الجماهير الشعبية التي 

اعتبرتها دليال على أن الجيش العراقي بدأ في 

-al]" التخلص من شبح الهيمنة البريطانية"

Marashi & Salama 2008: 32] . 

وعلى عكس الجيش العراقي ، قامت 

قوات الليفي بدور فّعال في الحرب العالمية 

الثانية؛ فكان نصرهم األبرز ضد قوات المحور 

في  9119في قاعدة الحبانية الجوية في عام 

وبعد هذا االنتصار تم إرسال جزء من . العراق

القوات للقتال في جميع أنحاء أوروبا ولحراسة 

منشآت النفطية في منطقة القواعد الجوية وال

وبالرغم  .[Solomon 1997]الشرق األوسط 

من تقليص عددهم بشكل ملحوظ، فإنها ظلت 

تعمل لسالح الجو الملكي البريطاني حتى تم حلها 

 .   9199في عام 

وفي ُعمان، كانت القاعدة الجغرافية لمؤيدي 

السلطان قبل الخمسينيات من القرن العشرين 

ثم، لم يكن هناك داٍع لتطبيق ضعيفة جدا ؛ ومن 

مبدأ فرق تُسد، وبدال عن ذلك تم استيراد مرتزقة 

أو عناصر متعاونة من الخارج وتعتمد  كلية  على 

ـق فيلـوات قوقد أُسِست . الوصاية البريطانية

ط في البداية من المرتزقة األجانب من قـمس

وفي . البلوشية والمرتزقة من السود األفارقة

ن القرن العشرين، تم استبدال الخمسينيات م

الصغيرة التي كانت تتكون من ‘ قوات ظفار’

بفوج البلوشية الجنوبية التي  جباليرجال قبائل 

 .قادها البريطانيين وكان رجالها من الباكستانيين
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[Cheney]  وحتى في الستينيات من نفس

القرن، ُدعمت مؤسسة االستخبارات الُعمانية التي 

ممن " القادة المحليين"برجال  قادها البريطانيون

تم تهميشهم من صلب المجتمع الُعماني؛ ومن 

بينهم مجموعات العمانيين الذين فروا من زنجبار 

( ثورة زنجبار)بعد الثورة اليسارية ضد العرب 

و مجموعات من األقليات مثل  9111في عام 

 Eickelman & Dennison]البلوشية 

1998: 8] . 

ريطانيا األمير عبد هللا، وفي األردن، دعمت ب

الذي كانت إدارته األولى مكونة من نخبة 

األشراف الذين اصطحبوه من الحجاز ومن 

السوريين والفلسطينيين والشراكسة واللبنانيين 

ومن ثم، تم اختيار . الذين جندهم من الخارج

الضباط األوائل للفيلق العربي من هذه 

سكان  المجموعات وليس من األغلبية العظمى من

إمارة شرق األردن الذين تجنب أغلبهم السلطة 

إمارة شرق األردن "الجديدة مطالبين بأن تكون 

 Vatikiosis]" لسكانها من الشرق أردنيين

واختار عبد هللا حرسه  . [62-63 :1967

الخاص من األقلية الشركسية في شرق األردن 

ولكن تم ذلك بمساعدة من البريطانيين، كما عمل 

على دمج سكان إمارة شرق األردن األساسيين 

وفي البداية، لم . تدريجيا  في القوات المسلحة

يشمل ذلك القبائل البدوية التي كانت مستهدفة 

جيش العربي ولكن بشكل أساسي من عمليات ال

باشا مع استحداث غلوب  9199في عام 

لدوريات الصحراء بدأ الجيش في تجنيد عدد كبير 

 . من البدو كآلية لدمجهم في جهاز الدولة

تطوير شبكة من المخبرين للحصول على ( د

في ضوء  :المعلومات حول الشائعات والشكوك

السيطرة البريطانية الهشة على الواليات التي تقع 

تحت انتدابها وحمايتها، أصبح االحتفاظ بشبكة 

من المخبرين في جميع أنحاء األراضي أمرا  

ضروريا  للغاية من أجل استباق مصادر 

ولم يكن هناك نموذج  واحد . التهديدات الناشئة

اتية في للهياكل األولى لجمع المعلومات االستخبار

الشرق األوسط التي تأثرت بمزيج من الوضع 

سياسي القائم والعوامل الجغرافية والقدرات 

ومع ذلك، كان الهدف األساسي لهذه . المادية

الوكاالت والشبكات المتنوعة والقاسم المشترك 

أو الحكم /بينها هو تعزيز سلطة الدولة و

البريطاني بدال  من الكشف عن المخاطر التي 

الصالح العام؛ فكثيرا  ما اختلطت محاكمة  تواجه

السلوك اإلجرامي مع قمع المعارضة السياسية 

  .التي تهدد السلطة البريطانية

ففي مصر، قبيل الحرب العالمية األولى، تكونت 

العناصر  االستخباراتية في العادة من سلسة من 

بأعداد  نشرطة المناطق الحضرية ممن يقومو

اطات السياسية الخطيرة تقارير تتعلق بالنش

باإلضافة إلى الدرك أو الغفر في المحافظات 

وضباط المخابرات العسكرية في المناطق 

، تم إنشاء القسم 9881وفي عام . الريفية

الخصوصي، البوليس السري األول، في القاهرة 

[Tollefson 1951: 38] . ومع ذلك، في

التسعينات من نفس القرن، لجأت رئاسة الوزراء 



18 

 

المصرية  المخابرات العسكريةلبريطانية لمدير ا

ريجنالد وينجيت للحصول على المعلومات حول 

 .[Daly 1993: 224] الخديوي عباس حلمي

وخالل الحرب العالمية األولى، تحول تركيز 

جمع المعلومات إلى المجهود الحربي، حيث كان 

مقر المكتب العربي، الذي اعتاد جمع المعلومات 

لكن و. الشرق األوسط، في القاهرةمن أنحاء 

إعادة  ةمن صعوببعد الحرب عانت بريطانيا 

. الشؤون الداخلية إلىمن جديد   المخابرات توجيه

أن  بصفة خاصةزاد من صعوبة الوضع و

مصادر  لم تُعتبرا الشرطة الريفية والحضرية  

 . [Thomas 2008: 110] بمعلوماتها اموثوق

كما شكلت واليات األردن والعراق تحديات 

مماثلة في مجال االستخبارات، حيث قامت 

على األراضي التي بها  باالستيالءبريطانيا 

مساحات صحراوية شاسعة ويسكنها البدو الرحل 

وشبه الرحل الذين كان عددهم في الغالب غير 

وكما ُوضعت سلطات الواليات تحت . معلوم

فصيلي لألراضي الضغط لتحصل على فهم ت

وفي العراق، . والقبائل من أجل ضمان رضوخها

عين سالح الجو البريطاني، المسئول األوحد عن 

شرطة اإلمبراطورية، ضباط الخدمة الخاصة 

وضباط السياسة من المشرفين على قوات الليفي 

القبلية في الصحراء وقاموا باستصدار التقارير 

غداد بالرغم االستخباراتية للمفوضية العليا في ب

من أنها لم تكن دائما دقيقة نظرا  لنطاق 

كان و. [Thomas 2008: 548] اختصاصاتها

ن في العراق بشكل كبير يد البريطانيااعتم واضحا

على ضباط وعمالء جيشها بدال  من الضباط 

. العراقيين غير الموثوق بهم في أغلب األحوال

وخالل الحرب العالمية الثانية، كلف وزير 

رجية العراقي البريطانيين بتعزيز موقفهم في الخا

المحافظات العراقية وأن تحظى بمزيد من 

ومن ثم، تم تعيين . السيطرة على الشرطة العراقية

من المسؤولين البريطانيين ممن لديهم خبرة  دعد

الريف ورفع  فيطويلة بالعراق للعيش والسفر 

التقارير حول الظروف المحلية للسفارة 

[Silverfarb1994: 81] . 

وفي األردن، تولى الضباط البريطانيون 

المرتبطون بالجيش العربي مهمة جمع المعلومات 

وقد تم تعزيز عمل مراقبة . االستخباراتية

المواطنين من خالل تأسيس فرع للتحقيق الجنائي 

، 9119، ومكتب جوازات في 9111في 

، فضال  عن اعتماد 9118ومكتب البصمات في 

 Massad] قة وتعقب المواطنينقانون مالح

2001: 152]. 

وبما أن . وأيضا  مثلت ُعمان حالة استثنائية

بريطانيا لم تحاول بشكل جدي أن توسع 

صالحيات السلطان في الداخل العماني حتى 

الخمسينيات من القرن العشرين، كانت متطلباتها 

وقبل عام . االستخباراتية أقل من أي مكان آخر

. سلطان على تحديثات حلفائه، اعتمد ال9198

 9198ولكن حرب الجبل األخضر في عام 

جعلت بريطانيا تصر على إنشاء وحدة مخابرات 

عسكرية مشتركة في مواقعها مع قواعد القوات 

المسلحة السودانية في جميع أنحاء شمال ُعمان 
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وفي عام . وكان جميع ضباطها من البريطانيين

 ماني، أنشأ جهاز المخابرات العُ 9199

[Eickelman & Dennison 1998: 8] . 

أو المساهمة في إضفاء الصبغة /إصالح و( 3) 

المهنية على أجهزة الدولة لتمكنها من الحكم 

 الذاتي في نهاية المطاف

وبجانب هذه االستراتيجيات التي تم تصميمها 

ألن  حاجةلتعزيز السيطرة البريطانية، كان هناك 

تكون األجهزة األمنية مهنية حتى تتمكن من 

. العمل بمفردها بعد انسحاب البريطانيين

واكتسبت بريطانيا الكثير من جراء تقوية الجيش 

والشرطة وجهاز االستخبارات لدرجة تمكنها من 

الصمود أمام التهديدات الداخلية والخارجية في 

نظم حكم ستستمر، بعد االستقالل، في دعم 

بيد أن . لح البريطانية في المنطقةالمصا

االستراتيجيات التي تم توظيفها لتحقيق األهداف 

قصيرة المدى مثلت عقبة في تحقيق األهداف 

 .بعيدة المدى

وبالرغم من ذلك، في بعض الحاالت، كانت 

بريطانيا مجبرة على أن تساهم في عملية إضفاء 

الطابع المهني على األجهزة من أجل تحقيق 

ففي مصر، . بات التنفيذية قصيرة المدىالمتطل

على سبيل المثال، مثل خفض الجريمة وتعزيز 

األمن أولوية حقيقية في الثمانينيات والتسعينيات 

من القرن التاسع عشر أو على حد تعبير اللورد 

إنقاذ الناس "دوفرين، السفير إلى الباب العالي، 

وفي . [Tollefson 1951: 1]" من الفوضى

حتى بينما ُحرم الجيش العراقي من العراق، 

كميات كبيرة من األسلحة الحديثة أثناء الحرب 

العالمية الثانية، حثت الحاجة لصد التمرد الكردي 

بريطانيا على تطوير المؤسسة  9111في 

-Silverfarb 97]العسكرية العراقية وتدريبها 

وعارض البريطانيون فرض التجنيد  .[98

من القرن العشرين؛ العسكري في العشرينيات 

إيمانا  منهم بأن الجيش القائم على التطوع سيكون 

أكثر جودة ولكنهم في واقع األمر أصيبوا بخيبة 

األمل عندما جذبت القوة التطوعية ما أسموه 

 & al-Marashi]" عناصر غير مرغوب فيها"

Salama, 2008: 22]. 

وبالمثل في مصر، تمثلت أحد إصالحات كليفورد 

لويد الفاشلة للشرطة في جعل المؤسسة بكاملها 

قائمة على التطوع؛ والحظ قائد الحق لشرطة 

القاهرة، وهو تشارلز كولز باشا، أن رواتب 

الشرطة كانت غير كافية لتجذب الرجال المهرة، 

 ".حثالة المدن"اجتذبت بالمقابل ف

في األجهزة األمنية " المهنية"ويمكن  لمفهوم 

إضافة إلى تطوير القدرات أن تشير إلى المعايير 

األخالقية؛ ففي الفترة ما بعد االحتالل نظر معظم 

المؤرخين إلى مبادئ اإلصالح الليبرالي 

. البريطانية في ذلك الوقت بنوع من السخرية

وبالفعل، ففي مناخ حروب عالمية وحركات تمرد 

حريات المدنية بشكل كبير أمام داخلية تراجعت ال

وحتى مع ذلك، تشير الحالة . الحفاظ على األمن

المصرية قبل الحرب العالمية إلى محاولة 

المسؤولين البريطانيين بشكل متقطع المضي قدما  

في اإلصالحات الليبرالية وباألخص تلك الخاصة 
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وبينما أصبح المجتمع . بالشرطة ونظم السجون

ية مع الحكم البريطاني، المصري أكثر عدوان

سقط العديد من األهداف اإلصالحية الليبرالية 

على جانب الطريق حيث لجأ المسؤولون 

البريطانيون إلى أشكال أكثر عدوانية من القمع 

ولكن من المهم إدراك أنه في األعوام األولى 

لالحتالل فكروا في اإلصالحات الليبرالية كوسيلة 

نطاق أوسع من  ممكنة لكسب شرعية أكبر في

 .السكان

 الموروثات: القسم الثالث

خالل األعوام التي تلت االستقالل، مرت األجهزة 

إعادة التنظيم؛ وفي /األمنية بسلسلة من التشكيالت

حالة مصر والعراق، شهدت الحكومتان تغيرات 

وبالمثل، أثناء الحرب الباردة . جذرية في النظم

لسوفيتي محل حلت الواليات المتحدة واالتحاد ا

بريطانيا بصفتها المورد الرئيسي لألسلحة 

وفي العقود األخيرة، في مناخ يسوده . والتدريب

الضغط الدولي من أجل دمقرطة البالد العربية، 

. خضعت األجهزة األمنية لمزيد من إعادة الهيكلة

ومن ثم، فإنه من المهم إدراك إلى أي مدى بقيت 

ريطانية في تركة السياسات االستعمارية الب

الجيش والشرطة وأجهزة االستخبارات وأين تم 

استبدالها وإذا كان ذلك نتيجة لتطورات داخلية أو 

تحت تأثير التدخالت الخارجية في مرحلة ما بعد 

 . االستعمار

 العوامل التي أثرت على قطاعات األمن: 2جدول 

الخارجية التأثيرات  أحداث ما بعد االستقالل  تغير النظام البلد

األساسية غير البريطانية 

 على قطاع األمن

حركة  – 9191 مصر

الضباط األحرار 

المصرية تقوم 

بانقالب، ويستلم 

جمال عبد 

ناصر الحكم في ال

ويؤسس  9191

 . الجمهورية

 الحرب العربية اإلسرائيلية  9118

 

 :الخمسينات والستينات من القرن العشرين

 المسلميناإلخوان تقمع الحكومة 

 

 أزمة السويس 9191

 

 االتحاد مع سوريا  9119 - 9198

 

ريات اتحاد الجمهو

 االشتراكية والسوفيتية 

 الواليات المتحدة
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الخارجية التأثيرات  أحداث ما بعد االستقالل  تغير النظام البلد

األساسية غير البريطانية 

 على قطاع األمن

 حرب اليمن 9119 - 9111

 

حرب حزيران )حرب األيام الستة  9119

9119) 

 

 9199تشرين،  حرب 9199

تمرد الشرطة المصرية الذي قمعه  9181

 الجيش

 

التسعينيات من القرن العشرين قمع الحكومة 

 للحركات اإلسالمية

حركة  – 9198 العراق

الضباط األحرار 

العراقية تقوم 

بانقالب تحت 

قيادة عبد الكريم 

 قاسم

 

9119 – 

االنقالب البعثي 

يطيح بقاسم ولكن 

يضطر البعثيين 

 الحرب العربية اإلسرائيلية  9118

 

الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين 

 الثورة الكردية في  شمال العراق

 

 الحرب اإليرانية العراقية  9188 – 9181

 

 حرب الخليج   9119 – 9111

 

 االنتفاضة الشيعية  9119

 االتحاد السوفييتي

 الواليات المتحدة
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الخارجية التأثيرات  أحداث ما بعد االستقالل  تغير النظام البلد

األساسية غير البريطانية 

 على قطاع األمن

إلى التنازل عن 

السلطة لعبد 

 السالم عارف

يستعيد  – 9118

 البعثيون  السلطة

 

 الحرب ضد قوات التحالف 1119

  9118حرب  غير متوفر األردن

 

االضطرابات التي تبعت ضم  9191 – 9191

 الضفة الغربية

 

  9191حرب 

 اآلالفحرب األيام الستة التي أدت إلى تدفق 

 من الفلسطينيين

 

 سبتمبر األسود/أيلول 9191

 

 مظاهرات الخبز 9111، 9181

 الواليات المتحدة

 – 9191 عمان

اإلطاحة 

بالسلطان سعيد 

يد نجله على 

 أزمة البريمي – 9191

 

 ثورة الجبل األخضر 9191 – 9199

 

 الواليات المتحدة
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الخارجية التأثيرات  أحداث ما بعد االستقالل  تغير النظام البلد

األساسية غير البريطانية 

 على قطاع األمن

 تمرد الجبل األخضر 9191 – 9199 قابوس

 

 حرب الخليج – 9111

يُحلل هذا الجزء األخير في شكل ملخص كيفية 

تأثر التطورات في أجهزة األمن في كل بلد 

بخصائص نظم ما بعد االستقالل وعالقتهم بقوى 

ثالثة واألحداث الداخلية وينتهي بالتأكيد على 

بعض الخصائص المشتركة بين قطاعات األمن 

العربية التي تشابهت في االستراتيجيات 

الحكم البريطاني كما يقيّم إلى أي  المستخدمة أثناء

 . مدى يمكن ربطها

 مصر

، 9191في أعقاب انقالب الضباط األحرار في 

تمت إعادة هيكلة أجهزة األمن بشكل كامل حيث 

نُحي الضباط المرتبطون السلطات البريطانية 

وكانت الترقيات . والنخبة التركية الشركسية جانبا  

الرئاسي الناصري بناء  العسكرية في ظل النظام 

بيد . على عالقة األشخاص بمجلس قيادة الثورة

أن التجنيد العسكري اإلجباري المصري عكس 

درجة كبيرة من التجانس في المجتمع؛ وكانت 

األقلية المسيحية القبطية هي االستثناء البارز 

 والتي ( من السكان% 99-91من تقدر نسبتها )

المؤثرة تحت قيادة  كانت مهمشة بعيدا  عن المواقع

ناصر ومن خلفوه بالرغم من دورها عبد ال

السياسي والعسكري الفعال خالل العشرينيات 

وفي الوقت ذاته، . والثالثينيات من القرن العشرين

كسبت الجماعات اإلسالمية، بما في ذلك اإلخوان 

المسلمون وكذلك المجموعات األكثر تطرفا  مثل 

ل الجيش والشرطة التكفير والهجرة، أرضية داخ

 Vatikiotis]وهو ما سبب عدم االرتياح للنظام  

1985: 439] . 

وأثناء الستينيات والسبعينيات من القرن ذاته، 

اقتبس الجيش من نماذج المؤسسة العسكرية 

وبذلت جهود حثيثة إلضفاء . السوفيتية الكثير

الصبغة المهنية على الجيش المصري، فيما بين 

بين العرب وإسرائيل،  9199و 9119حربي 

حيث تم تعيين . 9199والتي  أتت بثمارها في 

قادة أكثر تأهيال  مما سبق، وتم تأسيس مزيد من 

وتمت تقوية التعليم العسكري . التجانس، 

[Kamvara: 81] درجة من كثيرا   مما رفع 

االعتماد على النصح والدعم السوفيتي بالرغم من 

وافع السوفيتية؛ عدم ثقة الضباط المصريين في الد

تباع تعاليمهم اومن ثم، عارضوا 



24 

 

 Eisenstadt and Pollack].بإخالص

ومنذ اتفاقية السالم المصرية مع  .[552 :2001

، بدأ الدعم األمريكي 9191إسرائيل في 

العسكري في التدفق إلى مصر مما جعل منها 

، 1111وفي . ثاني أكبر متلق للدعم بعد إسرائيل

 مليار دوالر للتمويل العسكري 9.9تلقت مصر 

[Sharp 2009: 35]. 

وكان لمصر تأثير كبير في المجال السياسي أثناء 

ناصر واستحوذ الضباط على نحو أكثر عبد حكم 

 9119من الحقائب الوزارية في عام % 91من 

[Picard 1990: 198] . أما أثناء حكم السادات

ومبارك، فتم تخفيض التأثير المباشر للجيش في 

السياسة بشكل كبير، وكان هناك عدة محاوالت 

. لتعزيز مكانة ودور الشرطة في مواجهة الجيش

، تم تأسيس قوات األمن 9111وفي عام 

الدرك الثقيلة /المركزي لتأدية بعض مهام الشرطة

وتتكون قوات األمن . مثل مكافحة الشغب والعنف

المركزي التابعة لوزير الداخلية من ضباط 

وبعد اتفاقية السالم . جيشال من شرطة ومجندين

، تم نشر 9191المصرية اإلسرائيلية في عام 

ي الطرف الشرقي من قوات األمن المركزي ف

شبه جزيرة سيناء على الحدود اإلسرائيلية بدال  

ولكن تمرد قوات األمن . من الجيش المصري

جعل من الضروري  9181المركزي في عام 

إعادة تعزيز سيطرة الدولة من خالل الجيش 

[Springborg 1987: 7].  ،وفي الوقت ذاته

لعبت الصناعة العسكرية وتنمية 

دورا  هاما   عية، وال تزال، الزرا المشاريع

 . االقتصاد المصري في

واهتم النظام المصري بشكل كبير بتطوير أجهزة 

االستخبارات الحديثة التي رغم تداخل واجباتها 

فهي توفر آليات التوازنات بين القوى لتجنب 

البالد خطر وقوع انقالب عسكري وهذا يشمل 

ا المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهم

الرئيس، ومباحث أمن الدولة التي يسيطر  نيتبعا

عليها وزير الداخلية والتي تقوم بدور في مكافحة 

 . [Sullivan & Jones 2008 :33] اإلرهاب

 العراق

تتشابه التطورات في فترة ما بعد االستقالل في 

في العراق مع مصر؛ حيث أطاح مجال األمن 

السيطرة قبل أن الجيش الُمسيس بالملكية وتولى 

وتحققت  ".مدني"يشهد تحويل النظام إلى نظام 

مخاوف االنتداب البريطاني من ظهور نخبة 

عسكرية عراقية ذات قوة مفرطة في أعوام ما بعد 

وبانتهاء الحكم البريطاني شهد العراق . الحرب

األول في عام : ثالثة تغيرات دموية في النظام

الحكم، والثاني أتى بعبد الكريم قاسم  إلى  9198

ه السابق حليفُ  أطاح بقاسمحيث  9119في عام 

وفاته سرعان ما أتاحت الذي  ،عبد السالم عارف

الفرصة للبعث لالستيالء  9118في عام 

، وأما الثالث  فكان من جديد العسكري والسياسي

حزب  إسقاط عندما تم 1119عام  في

من قبل قوات  صدام حسين وزعيمه البعث

 . التحالف

وانخرط الجيش العراقي، الذي دربه البريطانيون  
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لحفظ األمن الداخلي فحسب، في عدد من 

ضد : الصراعات اإلقليمية منذ االستقالل

إسرائيل، وإيران، والكويت وحلفائها أثناء حرب 

وعلى المستوى الداخلي، . 9119الخليج في 

تحت الحكم البعثي، انخرط كذلك في قتال ال 

يين األكراد في شمال العراق ينقطع ضد االنفصال

في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين 

بعد حرب الخليج سحقت قوات  9119وفي عام 

األمن التابعة لصدام ثورة شيعية في جنوب 

وإضافة إلى جهاز األمن . وشمال العراق

 9191الرسمي، أسس حزب البعث في عام 

شعبي، المليشيا الشعبية، المعروفة باسم الجيش ال

التي حظيت بشعبية كبيرة ونافس أعضاؤها الذين 

في  191111وصلت تقديرات عددهم إلى 

وبينما كان من . أعضاء الجيش نفسه 9189

واجب المليشيا الشعبية أن تلعب دورا  داخليا  

بشكل بحت، فقد تم توظيفها للقتال خالل الحرب 

  .[Picard 1990: 202]العراقية اإليرانية 

قات العراق مع االتحاد السوفييتي تعززت عال

بعد إعالن الجمهورية، مما كان له  شكل كبيرب

بعض التأثير على قدرات القوات المسلحة 

العراقية وعقيدتها، بالرغم من أن ذلك قد يكون 

العراق على إيجاد حرصا  من و. أقل مما تم وصفه

باعتبارها  بريطانيا يحل محل بديل

قام العراق بشراء الرئيسي لألسلحة،  المورد

كميات كبيرة من األسلحة من دبابات وطائرات 

هليكوبتر ومقاتالت وناقالت الجند المدرعة 

والصواريخ من االتحاد السوفيتي في الستينيات 

والسبعينيات من القرن العشرين؛ بحيث مثلت 

% 11روسيا  نسبة واردات األسلحة للعراق من

 & Smolansky].9198و 1974 بين عامي

Smolansky 1991: 27].  وكان أحد النتائج

المترتبة على هذه المبيعات هو إرسال عدد كبير 

من المستشارين العسكريين السوفيتيين في العراق 

وفي الوقت . لتقديم التدريب على نظم األسلحة

ذاته، تم إرسال العديد من ضباط الجيش العراقيين 

 . إلى معاهد التدريب السوفيتية

بت كراهية حزب البعث للشيوعيين ومع ذلك، تسب

في العراق في حرج في العالقات الثنائية مع 

 9198موسكو التي تدهورت في الفترة بعد 

وأشار أيزينز يتانت وبوالك . بشكل كبير

(Eisenstadt and Pollack)  في مقال لهما

عن تأثير العقيدة العسكرية السوفيتية على النظم 

ش العراقي استخدم العربية إلى أنه رغم أن الجي

المعدات السوفيتية خالل الحرب العراقية 

العناصر الثانوية فيما لم يدمج إال اإليرانية إال أنه 

يتعلق بالفكر العملياتي السوفيتي، واستمر في 

وبالفعل في مايو . استخدام التكتيكات البريطانية

 يعد العدة، كان رئيس األركان العراقي 9181

للحرب على إيران بناء  على تدريب ُعقد تحت 

إشراف الجيش البريطاني في الكلية الحربية في 

، بالرغم من تغيير الخطة بما يتناسب 9119عام 

مع الفكر السوفيتي لدمج القصف الكثيف والتقدم 

 & al-Marashi]المنهجي على أرض العدو

Salama 2008: 130-132]  . 
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ية إلى الدكتاتورية غير التحول من الملكلقد 

االشتراكية العسكرية قواعد  سلطة الحماية، 

ولكنها لم تغير هيمنة األقلية السنية العراقية داخل 

جهاز األمن، حيث استمرت حالة اإلقصاء الشديد 

وطوال مدة . للشيعة واألكراد من المراتب العليا

الحكم البعثي، كانت سلطة جهاز االستخبارات 

أيدي أعضاء عائلة التكريت والجيش متركزة في 

واعتمدت الترقيات في جميع أجهزة األمن على 

وإضافة إلى األجهزة األمنية . االنتماء الحزبي

وهم  –المهنية، أسس البعث الجيش الشعبي 

ميليشيا مكونة من المواطنين المتطوعين وصلت 

فرد خالل الحرب اإليرانية  111111إلى 

 :Kamrava 2000]  9191العراقية في عام 

82] . 

وأسس صدام عددا  من وكاالت االستخبارات 

داخل األجهزة يكون الغرض منها هو رفع 

أو /العاملين بأجهزة األمن و/التقارير عن أعضاء

حماية الرئيس نفسه، وكان ذلك لمواجهة 

التهديدات المستمرة باحتمالية حدوث انقالب؛ 

الحرس الجمهوري : وشملت هذه األجهزة

م والحرس الجمهوري الخاص الذين وفدائيي صدا

كانوا يرفعون التقارير للرئيس مباشرة وليس 

 al-Marashi & Salama] لوزارة الدفاع

2004: 10] . 

 األردن

تحت حكم الملكية  األردن بعد االستقالل ظل

على عالقات صداقة مع  الهاشمية وحافظ

بريطانيا؛ واستمرت القوات المسلحة األردنية في 

إرسال ضباطها إلى المؤسسات العسكرية 

البريطانية واستمرت بريطانيا في توريد كميات 

كبيرة من األسلحة إلى األردن بالرغم من أن 

الواليات المتحدة أصبحت هي مورد السالح 

 Levey]. 9119األساسي لألردن اعتبارا  

2006: 527] . 

وبالرغم من غياب التغيرات الكبيرة على مستوى 

النظام، فقد تغير شكل قطاع األمن على نحو كبير 

وأشرف جون باجوت . منذ استقالل األردن

غلوب، قائد الجيش العربي، على أغلب العمليات 

الخارجية الواسعة في الحرب العربية اإلسرائيلية 

االنتداب البريطاني  وما أن انتهى. 9118في عام 

على فلسطين حتى دخلت القوات األردنية فلسطين 

وضمت الضفة الغربية إلى إمارة شرق األردن 

وتوسعت قدرات الجيش بسرعة بين . 9191في 

ليصبح جيش أكثر حداثة  9191و 9118عامي 

ومرة . للسيطرة على البقعة الجديدة التي اكتسبها

 9191م أخرى انخرطت القوات المسلحة في عا

بالحروب العربية اإلسرائيلية؛  9199و 9119و

ولكن فيما عدا ذلك، تم التأكيد على أن الحفاظ 

 . على االستقرار الداخلي هو مهمة الجيش

بالفصل  9191وآذن  طرد غلوب باشا في عام 

بين الشرطة والجيش مع تأسيس دائرة األمن العام 

؛ وتم الفصل بين دائرة المخابرات 9198في 

وشكل التوتر بين . 9111عامة والشرطة في ال

قاطني الضفة الشرقية والفلسطينيين التحدي 

األكبر لالستقرار الداخلي لألردن بعد االستقالل، 

وأصبح األكثر خطورة في أواخر الستينيات من 
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القرن العشرين عندما استخدمت منظمة التحرير 

الفلسطينية األردن كنقطة انطالق لشن الهجمات 

سرائيل، وتولت السيطرة الفعلية على جزء على إ

ومن ثم، . كبير من السكان الفلسطينيين في األردن

انتشرت قوات الجيش والشرطة إلخراج منظمة 

التحرير الفلسطينية من األردن في سبتمبر عام 

ومع ذلك، زاد التدفق المستمر آلالف . 9191

الالجئين الفلسطينيين من الضغوط التي تقع على 

القتصاد األردني وهو ما تسبب في المزيد كاهل ا

% 11 اليومويشكل الفلسطينيون . من االحتقان

لك ذمن مجموع سكان األردن، وقد غيروا ب

 . التركيبة السكانية للدولة األردنية تماما  

وبعد رحيل غلوب باشا، اتبع الملك حسين سياسة 

قوية لتعريب جهاز األمن السترضاء الضباط 

والذين منعوا من المناصب العليا  الحضريين

تحت قيادة غلوب باشا نتيجة لتفضيله للجنود 

وعلى العكس من ذلك، ال تزال محاوالت . البدو

دمج السكان الفلسطينيين في الجيش والشرطة 

متلكئة، وأينما تم توظيفهم يعينوا في المناصب 

 التي تلعب دور فني أكثر منه قتالي

[Vatikiotis 1967: 6] . 

وشهدت أجهزة االستخبارات عملية تعريب في 

فترة ما بعد االستقالل بالرغم من استمرار عملية 

التمثيل غير المناسب لألقليات مثل الشراكسة 

وخالل الستينيات والسبعينيات من . والمسيحيين

موذجا القرن العشرين، اشتهرت األردن بكونها ن

هائل ؛ من حيث النمو الالمخابراتيةللدولة العربية 

كما زادت . الختصاصات دائرة المخابرات العامة

السلطة القمعية لقوات األمن في أوقات 

االضطرابات السياسية، كما برز مؤخرا  بشكل 

جلي كاستجابة للتهديدات التي تشكلها الحركات 

اإلسالمية األردنية، على الرغم من أن الحراك  

ساهم  9181نحو التحرر السياسي، الذي بدأ  في 

شكل عام في التقليل من الحاجة لظهور األجهزة ب

 .األمنية

 ُعمان

لم تكن ُعمان رسميا  تحت الحماية البريطانية أبدا ، 

وبالرغم من ذلك، أو ربما بسبب ذلك، لم تنقطع 

عالقاتها مع بريطانيا في مجال األمن منذ 

، وحتى في 9191االنسحاب البريطاني منذ عام 

ظل النمو المستمر للعالقات العسكرية مع 

ولقد شهدت ُعمان بالفعل . الواليات المتحدة

با، وإن لم يكن  تغيرا في النظام، حيث خلع انقال

؛  ولكن 9191قابوس والده سعيد بن تيمور في 

ولعب جيش بريطانيا . تم ذلك بقبول بريطاني

نفسه، وباألخص القوات الجوية الخاصة 

والمخابرات الحربية دورا  كبيرا  في قتال حركات 

وفي عام . التمرد في الجبل األخضر وظفار

إيران أيضا  لواءا من الجنود  ، أرسل شاه9199

وبعض طائرات الهليكوبتر لمساعدة السلطان 

[Eilts 1980: 93] . 

تأسست الشرطة الملكية الُعمانية في السبعينيات 

من القرن العشرين، وهي ال تتبع أيا من وزارتي 

الداخلية أو الدفاع، وإنما تتبع وزارة مستقلة؛ وفي 

، تم فصل وكالة االستخبارات عن 9191عام 

الجيش وأعيدت تسميتها بإدارة البحوث الُعمانية 
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إلى جهاز األمن  9889وتحولت في عام 

 . لداخليا

وتطورت األجهزة األمنية الُعمانية، بالكامل، من 

الشكل البيروقراطي إلى أجهزة حديثة ومنظمة 

وبالرغم من ذلك، بقت نماذج عفا . تنظيما  جيدا  

عليها الزمن من الشرطة في الجنوب الُعماني 

فيه السلطان بالسيطرة الفعالة حتى  الذي لم يحظ  

وخالل . لعشرينمنتصف السبعينيات من القرن ا

ثورة ظفار دربت القوات الجوية الخاصة 

ليين المنشقين الذين كونوا قوات االمقاتلين الجب

الفرقات حيث كان دورهم حاسما  في القضاء 

وحافظ السلطان على الكثير من هذه . الثورة

القوات في فترة ما بعد الثورة للقيام بدور رجال 

ولتأكيد  شرطة شبه عسكريين في مناطقهم القبلية

والئهم للسلطان بالرغم من أن الشرطة الملكية 

الُعمانية في الوقت الحالي تعمل أيضا  في الجبال 

[Peterson 2004: 265].  وكذلك تأسست

قوات السلطان الخاصة، نظيرة القوات البريطانية 

الجوية الخاصة، بعد ثورة ظفار والتي تمركزت 

ظفار  في ظفار وجندت الكثير من الجباليين من

 . ]مصدر سابق[في البداية 

ومع ذلك، ال يزال سكان ظفار غير ممثلين في 

األجهزة األمنية بالرغم من قيام السلطان قابوس 

تعيين العمانين في )بتنفيذ برنامج التعمين 

بعد االنسحاب البريطاني الذي تخلل ( المؤسسات

. حتى المستويات العليا من وكالة االستخبارات

فقط في % 91، كانت نسبة 9119وفي عام 

 & Allen]ُعماني من األجانب الجيش ال

Rigsbee 2002: 91] ؛ وبالرغم من ذلك

 جاءت أغلبية الضباط من قبائل شمال ُعمان التي

 . ]السابق المصدر[ دعمت السلطان كالمعتاد

 :خيوط متشابهة

في جميع الحاالت باستثناء الحالة الُعمانية، مرت 

األجهزة األمنية بإصالحات كاملة منذ رحيل 

وواقع الحال أنه . القوى االستعمارية البريطانية

في مصر وربما في العراق تجلى أكبر أثر للحكم 

ولذلك يبدو . البريطاني في رد الفعل العنيف ضده

الراهنة  من الغريب أن تستخدم األنظمة العربية

التي استخدمتها  االستراتيجياتبعضا من نفس 

السلطات البريطانية والتي نتجت عنها بعض 

 . الصفات المشتركة بين األجهزة األمنية

مالت  :والجيش الشرطة من كل دور وضوح عدم

السلطات االستعمارية البريطانية إلى استخدام 

قوات شرطة عسكرية إلى حد كبير لقمع 

وتلتبس اليوم . المعارضة في الشرق األوسط

. الشرطة الجيش كل من ؤديهاياألدوار التي 

. ويرجع هذا االلتباس إلى مجموعة من العوامل

ة قوات الشرطففي العديد من الحاالت لم تنفصل 

رسميا  حتى وقت متأخر نسبيا ؛ حيث عن الجيش 

استمرت هيمنة القيادة العليا للجيش على جهاز 

األمر الذي أدى إلى أن تنحصر مهمة  ،الشرطة

الشرطة، كما في األردن، بتقديم الخدمات إلى 

باإلضافة إلى ذلك، يستمر الجيش في . الجيش

القيام بدور فعال في قمع المعارضة الداخلية، 

لٍّ من الجيش ومكافحة الشغب بحيث يتم نشر ك

وعلى العكس من . للسيطرة على نفس الموقف
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 –ذلك، فإن األنظمة تدرك أن ذلك يهدد  جيوشها 

التي تحافظ في العموم على مستويات عالية من 

ونتيجة لذلك، . بفقدان شعبيتها –التأييد الشعبي 

أنشأت هذه النظم فروعا  عسكرية جديدة للشرطة، 

ومهام تلك األجهزة يزيد حدة  أو وحدات الدرك،

 ..  العسكرية –الفجوة بين الشرطة المدنية 

 :المعارضة لقمع االستخبارات على االعتماد

مثلما اعتمد البريطانيون على المخبرين من أجل 

استباق التهديدات التي تواجهها سلطاتهم، وضعت 

النظم العربية الحديثة االستخبارات على قائمة 

الفترات االستعمارية، تكاثرت  فمنذ. أولوياتها

لدى الشرطة وصار أجهزة االستخبارات؛ 

والجيش في العموم قدراتهما االستخباراتية 

الخاصة بهما، ناهيك عن وكالة المخابرات 

ونتيجة لفقدان الثقة بين النظم . الخاصة بكل دولة

العربية، تُعنى أجهزة محددة برفع التقارير عن 

أجهزة األمن األخرى والتي ترفع تقاريرها إلى 

 . الحاكم مباشرة

 المراتب من االجتماعية الجماعات بعض إقصاء

البلدان التي كانت  لدى :األمن أجهزة في العليا

تحت االنتداب والحماية البريطانية تركة معقدة 

. ومتنوعة فيما يخص سياسة فرق تسد البريطانية

وتقريبا في كل الحاالت، كان هناك نوع من رد 

الفعل العنيف تجاه النخب السابقة في فترة ما بعد 

تقالل حتى وإن كانت النخبة الجديدة مأخوذة االس

من نفس المجموعة الدينية أو العرقية أو 

ومن هنا، في فترة ما بعد . االجتماعية القديمة

االستقالل في العراق، استمرت األقلية السنية في 

حكم األغلبية الشيعية والسكان الكرد ؛ ولكن في 

ظل حكم صدام أصبح الجيش وجهاز 

حت سيطرة مجموعة صغيرة من االستخبارات ت

وفي . األقلية السنية من شبكة أقربائه التكريتية

واسع للرتب  "تعريب" األردن، سعت الملكية إلى

العليا في الجيش بعد مغادرة غلوب باشا للبالد 

على عكس توجه األخير في تفضيل قادة البدو، 

ولكن حل محل ذلك إقصاء الفلسطينيين فيما بعد 

من المستويات العليا بقطاع األمن حيث مال 

الفلسطينيون لالشتغال بالوظائف الفنية أكثر من 

 الشرطةالقتالية حينما التحقوا بالجيش و

[Vatikiotis 1967] . وفي مصر، بينما نحيت

النخبة التركية الشركسية جانبا  تم أيضا إقصاء 

بشكل استبعادهم أقلية جديدة هي األقباط الذين تم 

وفي الوقت . كبير من المناصب القيادية العسكرية

ذاته تطور الجيش المصري كمؤسسة نخبوية في 

اب يتم من حد ذاتها، وبات انتقاء الضباط الشب

وفي ُعمان، أنهت أخيرا  . داخل هذه الطبقة

سياسية السلطان في التعمين انتشار البلوشية في 

المستويات الدنيا ألجهزة األمن وانتشار 

وتحظى . المناصب العليا/البريطانيين في المواقع

القوات المسلحة بالشعبية، ولكن بالرغم من 

تأسيس وحدات متخصصة بظفار، جاء أغلبية 

 . لمجندين من الشمال وليس الجنوب الُعمانيا

ودون تغيير، تم حرمان بعض المجموعات 

المجتمعية من الترقي إلى المناصب العليا داخل 

أجهزة األمن في ظل نظم الحكم التي جاءت بعد 

االستقالل، وإن لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه 
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لسياسات متعمدة دائما  أم أنها  االتجاهات نتاجا

ج لعملية إقصاء ذاتي من قبل من يشعرون نتا

 . باالضطهاد من قبل أنظمتهم

 االستنتاج

ه أن المعروضة أعاله لحاالتا ةدراس تبين لنا

بالتأكيد إلى بعض من لجأت بريطانيا  رغم أن

االستراتيجيات التي تمت تجربتها واختبارها من 

 انموذجإننا ال نجد قبل في جميع مستعمراتها، ف

وذلك الختالف األهداف  الحاالت،  كافةشامال

فعلى سبيل المثال، بينما . العامة الخاصة بكل حالة

مثلت مسألة تقوية القوات المسلحة، إضافة إلى 

السيطرة على القبائل، أمرا  مطلوبا  من 

البريطانيين على الفور في األردن لتأسيس دولة 

قابلة للنمو في العشرينيات من القرن العشرين، 

هم في ُعمان أن يتركوا قوة جيش كان يرضي

السلطان عند حدها األدنى حتى الخمسينيات من 

نفس القرن، عندما قادتهم متطلباتهم الذاتية من 

. النفط إلى إنشاء جيٍش أكثر قوة لمكافحة التمرد

وفي العراق، عارض البريطانيون التجنيد 

اإلجباري لسكان القبائل في المناطق القبلية في 

لحة في العشرينيات من القرن القوات المس

العشرين، وذلك لخوفهم من أن ذلك قد يؤدي إلى 

التقليل من السيطرة البريطانية على هذه المناطق 

في حين أن غلوب باشا عمل على تضافر كافة 

الجهود المبذولة من أجل دخول البدو في القوات 

المسلحة في األردن وذلك لغرس الشعور بالهوية 

 .  الوطنية داخلهم

ومع ذلك، تظهر بعض االتجاهات العامة 

وباألخص فيما يتعلق بالمناطق التي نجح فيها 

البريطانيون من جانب وفشلوا فيها في األجهزة 

حيث حقق ضباط الجيش البريطاني قدرا  . األمنية

من النجاح في بناء نخبة من الفيالق القتالية تتألف 

القوات مثل،  في الغالب من فئة اجتماعية واحدة؛

األشورية في العراق، وأفواج البلوشي في ُعمان، 

وبشكل أقل دوريات صحراء البدو في األردن 

وفي (. وذلك ألن البدو كانوا من قبائل مختلفة)

ظل غياب الشعور بالهوية الوطنية، اتسم هذا 

 esprit deالنوع من التشكيالت  بنوع من الـ 

corps (العسكري االنضباط)  ولكن المبني

وعلى الضد  من ذلك، . على  اإلرث العرقي

كانت بريطانيا تجد صعوبة أكبر في اختراق 

اآلليات الشرطية ونظم العدل ووزارات الداخلية 

. من تلك التي تجده مع الجيش ووزارة الدفاع

فبالرغم من أن الجيوش قد تم تدريبها على العمل 

أن يُسن د إليها الداخلي، فإن الميل العام كان باتجاه 

المهام الهجومية وأعمال مكافحة الشغب أكثر من 

المجاالت األكثر تعقيدا  في التحقيقات الجنائية 

والمستوى األدنى من مهام تسوية المنازعات 

ولذلك . اليومية التي تسند في العموم إلى الشرطة

وجد المسؤولون البريطانيون صعوبة في وضع 

فتقارهم للمعرفة الشرطة تحت سيطرتهم وذلك ال

الكافية بتقاليد وأعراف  السكان الخاضعين 

لحمايتهم وكذلك كان من الصعب السيطرة على 

الفساد داخل هذه القوات ألنهم لم يتمتعوا بفهم 

 .ألسس الوصاية

وختاما، من الواضح أنه  ما دام  نظام الدولة في 



31 

 

الشرق األوسط نتاج  للحقبة االستعمارية، فإن 

بد وأن يقع ولو جزئيا  على بريطانيا  ال" اللوم"

فيما يتعلق بإخفاقات األجهزة األمنية في البالد 

. التي كانت تحت االنتداب والحماية في السابق

ومع ذلك، في ضوء التأثيرات المتنوعة لفترات 

ما بعد االستقالل على مستوى كل قطاع من 

القطاعات األمنية قيد البحث، يجب علينا أن 

بالغة في تقدير تركة السياسات الحمائية نتفادى الم

ولكن، إذا كان هذا هو الحال، فكيف . البريطانية

م السمات المشتركة بين األجهزة  يمكن  لنا أن نقو 

األمنية المعاصرة وتلك االستعمارية؟ في الواقع 

يمكننا أن نجد األدلة من خالل النظر في سمات 

تاريخيا  الجهاز األمني ألي دولة غير ديمقراطية 

أ إذا : أو حتى في يومنا هذا وال ينبغي لنا أن نُفاج 

رأينا بينها كثيرا من السمات المشتركة، بينما ال 

يتوفر سوى عدد محدود من استراتيجيات الحكم 

في تلك األنظمة التي تعتمد السيطرة فيها في 

 . األساس على اإلكراه بدال  من التوافق
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