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قراءة في إشكالية القوات 

 املمولة أجنبيا في الصومال

PSF " ذجا نمو " 

  تمهيد: 

إن املواجهات املسلحة التي شهدتها 

مدينة بوصاصو الساحلية في شمال 

شرق البالد بوالية بونتالند أثارت قلقا 

ر عن دو  متزايدا وتساؤالت مصيرية

ستقرار القوات املدعومة خارجيا في اال 

األمني والسياس ي في السياق الصومالي 

الذي يصارع لبناء املنظومة األمنية من 

ن هذه القوات تشكل مخاطر أجديد، و 

وتحديات جمة على السيادة واألمن 

الوطني نظرا لتعدد والءاتها وانتشارها 

  
ق في طول وعرض البالد؛ مما يعم 

س أكثر مما يبعث على املخاوف والهواج

 اإلطمئنان، وتزداد هذه املخاطر في ظل 

 

 

 

 

وجود قوات حفظ السالم األفريقية في 

جنوب ووسط البالد ألكثر من عقد من 

وعدم اكتمال مسيرة بناء  ،الزمان

مؤسسات الدولة، ومنها املؤسسة 

  ،العسكرية

وغياب استراتيجية وطنية لخروج قوات 

أميصوم " حفظ السالم األفريقية " 

وتولي القوات املسلحة الصومالية 

 .مسؤولية األمن في البالد

في خضم هذه األجواء فإن تعدد 

الجهات الداعمة واملمولة للقوات 

الصومالية تبعث على القلق املتزايد من 

والء هذه القوات للوطن واملواطن من 
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جهة، وانخراطها في أنشطة تهدد األمن 

إلى الوطني من جهة أخرى، إضافة 

خطر اندالع موجهات مسلحة بين هذه 

القوات انطالقا من حماية مصالح 

الجهات املمولة لها، وعليه فإن هذا 

 إشكاليةالتقرير سيسلط الضوء على 

مدى إمكانية و وكياناتها هذه القوات 

تحت مظلة املنظومة  "عمليا" انضوائها

األمنية الوطنية ضمن مؤسسة القوات 

ؤولة عن املسلحة الصومالية املس

حماية السيادة واالستقالل والوحدة 

، وأمن ومقدرات الوطن واملواطنين

املسلحة املواجهات وذلك على ضوء 

 بوصاصومدينة في التي اندلعت مؤخرا 

أمن بونتالند  بين قوات الساحلية

بة أمريكيا " قوات الو " PSFاملدرَّ

 .بونتالندالنظامية لوالية 

  

ن الكيانات العسكرية املدعومة م

  الخارج

تتعدد الكيانات العسكرية واألمنية في 

البالد بحسب الجهات الداعمة لها، 

وأبرزها الواليات املتحدة األمريكية 

وبريطانيا واالتحاد األوروبي وتركيا 

واإلمارات العربية املتحدة، وتتفاوت 

ملكافحة اإلرهاب وأخرى  أهدافها تارة

بدعوى مكافحة القرصنة، مع شكوك 

ايا الحقيقية لوجودها ومهام حول النو 

سرية قذرة مثل ردم النفايات وتنقيب 

 .)1)املعادن وأجندات أخرى خفية

 ))أمريكا ب  ن  قوات د  

استثمرت الواليات املتحدة مليارات 

الدوالرات في الصومال على مدى 

العقود املاضية وخاصة لبناء وتدريب 

قوات دنب التي تعني باللغة الصومالية 

فردا،  1150بلغ قوامها يو "الصاعقة" 

وتعد هذه الوحدة القتالية الوحيدة 
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الة غير السياسية  في حرب  (2)الفع 

البالد ضد حركة الشباب التابعة 

 . لتنظيم القاعدة

الوحدة العسكرية  "دنب"قوات  وتعتبر

األكثر نجاًحا في قتال الشباب بسبب ما 

لديها من تدريب ومعدات متفوقة جًدا 

عدد مقاتلي حركة على الخصم، ولكن 

الشباب يفوقها كثيرا؛ حيث يعتقد 

الخبراء أن لدي الحركة ما يصل إلى 

مقاتل نشط، وشبكة أوسع من  10000

 )3) .املخبرين واملؤيدين واملتعاطفين

 ))أمريكا ن  ر  قوات غاشان/و  

وهي قوات  ،ومعناها الدرع والرمح

بة من الواليات املتحدة لة ومدرَّ مموَّ 

ا ملكافحة اإلرهاب األمريكية خصيص

 ومداهمتهم والتعامل مع اإلرهابيين

داخل املناطق املأهولة بالسكان؛ 

فاألولى مهمتها اقتحام األماكن التي 

يستهدفها اإلرهابيون وتحرير الرهائن 

بينما تقوم األخرى بحراسة املنشآت 

 )4).الحيوية

 (PSF قوات أمن بونتالند
 )أمريكا

 ئت قوات أمن بونتالندأنش  

(PSF) ملحاربة اإلرهابيين بدعم وتمويل

أمريكي خارج نطاق دستوري ومن دون 

عمل التنسيق الالزم بينها وبين أجهزة 

وسط  2002الدولة األخرى، في عام 

التي  مخاوف من ازدياد عناصر القاعدة

كانت تعمل في شرق إفريقيا ، تم 

، في عام (PSF & PIA) حاليا PIS تأسيس

بيدار كأول تم تعيين محمد آدم  2003

مدير لجهاز استخبارات بونتالند الذى 

قدم استقالته فورا لينتقل بعدها إلى 

مقديشو؛ حيث أصبح قائد جهاز األمن 

تم تعيين  2004في عام  (NSS) الوطني

عثمان عبد هللا محمود مديًرا ألمن 

  . استخبارات بونتالند
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، قام  2009ففي خطوة مفاجئة عام 

الرحمن  حاكم الوالية آنذاك عبد

"فرولي" بتعيين العقيد علي "بيندي" 

مديًرا لالستخبارات دون استشارة 

املسؤولين األمريكيين والذين كانو 

يتولون مهمة التمويل واإلشراف على 

تلك القوات، مما دعاهم لرفض 

التعيين بسبب افتقار األخير إلى الخبرة 

األمنية، وبعد نقاش طويل توافق 

 ولي على تقسيماألمريكيون مع السيد فر 

PIS إلى قسمين – PSF  كقوات خاصة

ملكافحة اإلرهاب وجهاز استخبارات 

كوكالة وطنية تابعة   (PIA)بونتالند

لحكومة بونتالند ، وأسندت قيادة 

 ، و (MJ) االستخبارات ملحمد جامع

PSFالسيد  تحت قيادة املدير العام

 .عثمان عبد هللا محمود

عبد هللا عثمان  بعد وفاة املدير العام

محمود، تم تعيين نجله أسد عثمان 

 لـ
ً
 جديدا

ً
في PSF عبد هللا مديرا

من قبل حاكم الوالية في  2010عام

وقتها عبد الرحمن فرولي قبل أن 

، ليترشح  2018يستقيل في ديسمبر 

لحكم الوالية والتي خسرها بفارق 

ضئيل ضد الحاكم الحالي سعيد عبد 

ق مع وبعد التشاور والتنسي هللا دني،

املسؤولين األمريكيين حل محله أخوه 

الشقيق السيد محمود عثمان عبد هللا 

تم تعيينه من قبل حاكم  كمدير عام

الوالية حينها عبد الولي غاس، ويقدر 

 800ما يقارب من ب PSF عدد قوات

 )5).عنصر مسلح ومدر ب

 ))تركيا د  ع  م  ر  قوات غوغور/ه  

 وهرمعد) وتعني بالعربية: قوات غورغور 

قوات النسر والفهد( جزء من القوات 

الصومالية التي تلقت تدريبات عالية 

املستوى في القاعدة التركية في مقديشو 

)تركصوم(، ويتمركزون في مقديشو، 
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وطوسمريب، وبلد حواء، وقاعدتهم 

 " تركصوم"الرئيسية في مقديشو بقاعدة 

   ع د م   :ه ر 

قوات شرطة تتراوح أعدادها ما بين  

جندي، يتم تدريبهم في  1000 إلى 900

قاعدة تركصوم بمقديشو، ومن ثم يتم 

نقلهم إلى تركيا لتلقي املزيد من 

التدريبات، يتلقون األسلحة والذخائر 

 .مباشرة من تركيا

  :غورغور

وهي قوات عسكرية خاصة تلقت  

تدريبات نوعية في القاعدة التركية 

بمقديشو )تركصوم(، يتراوح عددهم ما 

عسكري، يتلقون  5000ى إل 4500بين 

 )6).األسلحة والذخائر من تركيا

 

 

قوات شرطة خفر سواحل بونتالند 

 ))اإلمارات

 اتتم تنفيذ البرنامج التدريبي لقو 

الشرطة البحرية في بونتالند املمول من 

اإلمارات العربية املتحدة في البداية من 

قبل شركة ساراسين إنترناشيونال/ 

ز في البداية فيس بوريتسير ستيرلنجكور 

ملكافحة القرصنة التي كانت نشطة في 

، 2012السواحل الصومالية في عام 

قبل أن تتطور لقوات حماية شواطئ 

لحراسة األمن  بونتالند والقيام بمهمات

العام في املواقع االستراتيجية البحرية، 

وال زالت تتلقي التمويل والدعم 

 )7).اللوجستي من اإلمارات

  في البالد املنظومة األمنية

ينص الدستور الفيدرالي املؤقت في 

يتم التفاوض بين على "  54مادته 

الحكومة الفيدرالية والواليات 

األعضاء في الدولة الفيدرالية بشأن 
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تقاسم السلطات السياسية 

واالقتصادية باستثناء ما يلي : )أ( 

الشؤون الخارجية )ب( الدفاع 

الوطني )ج( الجنسية والهجرة )د( 

ياسة النقدية، والتي يجب أن الس

تكون ضمن سلطات ومسؤوليات 

" ولهذا فإن الحكومة الفيدرالية

الجيش من مهام الحكومة الفيدرالية، 

ولكن اإلشكالية التي تواجه البالد هي 

افتقاره ملنظومة أمنية موحدة في البالد 

ومرهونة إلرادة سياسية تدفع باتجاه 

 وانطالقا .إصالح املؤسسة العسكرية

من هذه الحقيقة فإن البالد تعج 

بقوات مختلفة التوجهات والتدريب 

والعتاد تبعا للجهات الداعمة، وهو ما 

يدق ناقوس الخطر على أمن وسيادة 

 .البالد

 

حسب مخرجات مؤتمر لندن في مايو 

نصت الوثيقة التي صدرت  2017

إلصالح منظومة األمن الوطني مع 

ف على توحيد مختل الشركاء الدوليين

األجهزة األمنية وتأمين الدعم الالزم من 

املجتمع الدولي ككتلة واحدة بدال من 

تشابك املصالح بين الدول وتأثيرها 

السلبي على بلد يمر بمرحلة ما بعد 

النزاعات، ولكن لألسف لم يتم التحرك 

باتجاه تنفيذ وثيقة لندن وخاصة في 

توحيد هيكل منظومة بناء القوات 

 : والتي تشمل ،ةاملسلحة الصومالي

o التوافق السياس ي.  

o تحقيق منظومة األمن الشامل.  

o الدعم الدولي.  

o  خروج قوات حفظ السالم

  .األفريقية

o  تولي القوات الصومالية مسؤولية

  .األمن
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 املخاطر والتحديات

إن القوات املدعومة من الجهات 

الخارجية تشكل خطرا داهما وتحديا 

دة من على األمن الوطني والسيا كبيرا

  : حيث الجوانب التالية

 العقيدة القتالية .1

تفتقر هذه القوات لعقيدة قتالية 

؛ تنبع من بيئة وثقافة املجتمع وطنية

وذلك ألن الجهات األجنبية ال يمكنها 

غرس روح حب الوطن ألن فاقد الش يء 

ال يعطي كما يقول املثل، وبالتالي فإن 

هذه القوات أشبه بآالت مبرمجة 

عهد إليها من مهام دون لتنفيذ ما ي

مراعاة ملشاعر الناس/ مواطنيهم 

وذلك لعدم تربية هذه  ؛وثقافتهم

القوات بهذه القيم التي يؤمن بها 

 . الشعب الصومالي

 

 املحاسبة واملساءلة .2

يجب أن تكون القوات املسلحة ذات 

انضباط ومهنية وحرفية عالية وتسود 

فيها روح حكم القانون والنظام وتدريب 

ت على حماية حقوق اإلنسان القوا

والقانون الدولي اإلنساني، وغالبا ما 

ترتكب هذه القوات انتهاكات جسيمة 

قاب لغياب ضد املدنيين وتفلت من الع

آلية مساءلة ومحاسبة فعالة يمكن أن 

تردع ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد 

 املدنيين األبرياء.

  نزعات التمرد .3

تشكل هذه القوات نواة ملليشيات 

وازية وبمثابة دولة داخل الدولة م

وجبهات يصعب السيطرة عليها 

مستقبال وتقوض الوحدة الوطنية 

واللحمة االجتماعية بين مكونات 

فالشركات األمنية . الشعب الصومالي

والقوات الحاصة التابعة للجهات 
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الخارجية حالة تعكس على استمرار 

تصبح الدولة  حالة فشل الدولة؛ حيث

ًء مفتوحا ومتاحا فضا الصومالية

لجميع الجماعات السياسية واإلجرامية 

لتنفيذ مخططاتهم وأجندتهم بعيدا عن 

الرقابة واملحاسبة من قبل األجهزة 

الرسمية ، ويفتح هذا الوضع الباب 

الحتمال تطور تلك املؤسسات 

العسكرية إلى كيانات موازية للدولة 

قوة املال، وحرية  بحكم أنها تجمع

 .املبادرةالحركة، وأخذ 

  املواجهات في بوصاصو بين قوات

  PSF وقوات بونتالند  

حاول كل الحكام املتعاقبين في والية 

بونتالند تسوية وضع هذه القوات 

ضمن القوات النظامية التي تندرج 

تحت قوات بونتالند الرسمية ولكن لم 

تنجح هذه املحاوالت سابقا، وبدوره 

د حاول الحاكم الحالي للوالية السي

سعيد عبد هللا دني معالجة هذه 

ضمن برنامج حكومته من  اإلشكالية

خالل تعيين قادة جدد ملختلف القوات 

، PSF ولم يتبق إال قوات للنظام التابعة

وعندما أصدر مرسوما بتعيين قائد 

نوفمبر  24بتاريخ  PSF جديد لقوات

رفض القائد املعفى تسليم املهام  2021

لتفاهم على للقائد الجديد حتى يتم ا

بعض األمور املالية واألسلحة واملعدات 

التي يدعي أنها تعود مللكيته الخاصة في 

محاولة لخصخصة األمن، ومما زاد 

الطين بلة مساندة بعض شيوخ 

العشائر ملوقفه، وهم خمسة من أبرز 

شيوخ عشائر محافظة "بري" وأوصوا 

بأن ملكية املعدات واألسلحة تعود 

 .للقائد املقال

بأن  PSF اجج القائد املقال لقواتيح 

املعدات واألسلحة تعود مللكيته 

شركة  على اعتبار أنهمالشخصية 

أمنية خاصة ال تخضع للحكومة بشكل 
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مباشر، وأن الواليات املتحدة األمريكية 

قد أوقفت دعمها لهذه القوات ملا 

يقارب عامين، ولكي يسلمها البد من 

تعويضه، وهو ما أثار حفيظة حاكم 

الوالية وجعله يرفض هذا الطرح جملة 

وتفصيال، وأصرت حكومة الوالية على 

واألسلحة دون  تسليم كامل املعدات

تعويض كونها ملك عام يعود للشعب 

وهو ما فجر األوضاع. وفي النهاية  كله،

تطورت األمور إلى مواجهات دامية بين 

للقائد املقال وقوات  القوات املوالية

بونتالند مما تسبب بخسائر في األرواح 

واملمتلكات إضافة إلى نزوح الشعب من 

 .مدينة بوصاصو الساحلية

 زق وساطة ومأ

ألقى حاكم الوالية سعيد عبد هللا دني 

أمر  2021ديسمبر  24خطابا في يوم 

بموجبه بتعليق العمليات العسكرية 

ضد القوات املتمردة حقنا للدماء، 

 ودعا شيوخ العشائر والسياسيين لحل

وديا، وهو ما حظي بترحيب  املسألة

كبير من األوساط الشعبية و النخب 

تعود إلى السياسية، وبدأت األوضاع 

طبيعتها، ولكن السؤال املطروح هو: من 

املسؤول عما حدث في مدينة بوصاصو 

املركز التجاري لوالية بونتالند من دمار 

ويبدو أن كافة األطراف  وخراب؟

 تتحاش ى اإلجابة على هذا السؤال امللح

!. 

بعد فوات األوان وخروج املوقف من 

سيطرة كافة األطراف لم تنجح 

لتوصل إلى حل ناجع الوساطات في ا

للمشكلة خالفا للتوقعات التي سادت 

بأن تصدر جهات الوساطة قرارا ينهي 

الخالف ويحفظ ماء الوجه للحكومة، 

وال يدين القائد املقال كما جرت العادة 

  . في حل الخالفات السابقة
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وبهذا الصدد أصدر بعض زعماء 

خمسة من زعماء عشائر  -العشائر 

دون بقية الوسطاء بيانا منفردا  -بري 

من زعماء العشائر والسياسيين دعوا 

فيه إلى إلغاء مرسوم حاكم الوالية 

وإجراء مصالحة بين الحاكم والقائد 

املقال، إضافة إلى بنود أخرى ال تمت 

بصلة إلى الخالف ولكنها مطالب 

اجتماعية واقتصادية ألهالي مدينة 

  . (8)بوصوصو

  PSF  قوات مشكلةأبعاد 

اد هذه املشكلة وتتداخل تتعد أبع

كإشكالية سياسية وأمنية واقتصادية، 

وال يمكن فصل أي عامل فيها عن 

اآلخر؛ فكل هذه العوامل متشابكة 

ساهمت في اندالع هذه املواجهات التي 

تطورت إلى اشتباكات مسلحة، ولم يتم 

حل األسباب الحقيقية التي تقف 

خلفها؛ ونحاول هنا مناقشة هذه 

 األبعاد: 

وتتعلق باالنتخابات  سياسية:عاد أب

دائرة  حيث تعتبر املدينة ؛البرملانية

مقعدا من مقاعد مجلس  16لـ  انتخابية

الشعب في البرملان الفيدرالي، يتصارع 

عليها حاكم الوالية املرشح الرئاس ي 

ة املحتمل ومنافسوه من أبناء عشير 

املقال وأخيه الجنرال أسد  PSF قائد

خصم الذي خاض عثمان عبد هللا، ال

سباقا شرسا مع الحاكم الحالي للوالية؛ 

الفيدرالية عالوة على رئيس الحكومة 

والسياس ي املخضرم السيد  األسبق

ويعتقد   .عمر عبد الرشيد شرمأركي

املراقبون أن السبب الرئيس ي ملشكلة 

بوصاصو تختصرها هذه املقاعد 

تهدأ ، ويتوقع بشكل كبير أن البرملانية

د املياه إلى مجاريها األوضاع وتعو 

انتهاء االستحقاق بعد  الطبيعية

 في البالد. االنتخابي
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إن عدم وضوح وضع أبعاد هيكلية : 

هذه القوات ضمن القوات النظامية في 

الوالية، ووقف الدعم األمريكي لهذه 

القوات وعدم تقاضيها مرتباتها ألكثر 

شهرا ساهم بشكل كبير في  13من 

ك لغموض اندالع املواجهات، وذل

مرجعية هذه القوات، وبما أن هذه 

القوات أنشئت من قبل الواليات 

املتحدة كان ال بد أن تشارك في الحل 

ولكنها تجاهلت األمر وتركت 

الصوماليين يحلون مشاكلهم بأنفسهم 

. 

وتتعلق بمطالب  قتصادية:أبعاد ا

محقة ألهالي بوصاصو؛ حيث يشعرون 

بالتهميش االقتصادي كون ميناء 

دينة املصدر الرئيس ي لدخل الوالية، امل

ويعتقدون أن دخل امليناء ال ينعكس 

على السكان على شكل خدمات وتنمية 

وإنما يذهب ملناطق أخرى، وهي مطالب 

قديمة متجدده لكون اإليرادات 

محدودة ال تكفي لتغطية الخدمات 

املتزايدة للمدينة واملناطق األخرى في 

االمتياز الوالية، إضافة إلى ذلك فإن 

املمنوح لفرع شركة موانئ دبي املعروف 

فاقم من الوضع االقتصادي  (P&O) ب

للمدينة، وأثار سخطا شعبيا واستياًء 

كبيرا بدال من اآلمال التي كانت معقودة 

لتطوير امليناء وتحسين الحياة 

 .املعيشية للمواطنين

بعد انهيار الحكومة املركزية  اجتماعية:

سسات الدولة في الصومال وغياب مؤ 

لعب  وخاصة املؤسسة القضائية

شيوخ العشائر دور املرجعية للنظام 

السياس ي الذي يفصل في كل صغيرة 

وكبيرة بين أجهزة الدولة من جهة وبينها 

وبين العشائر من جهة أخرى. ولتجاوز 

هذه املعضلة تم التوافق على االنتقال 

للنظام املدني تدريجيا، ولهذا أطلق 

ي للوالية نظام األحزاب الحاكم الحال

املتعددة واالنتخابات الشعبية املباشرة 
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والتي تلغي تماما دور شيوخ العشائر في 

في هذا  ويعتقد املحللون  .السياسة

السياق أن بعض شيوخ العشائر ال 

يرحبون بذلك، ويخشون من فقدان 

نفوذهم ومكاسبهم، ومن هنا نشأ جفاء 

وخ بين الحاكم الحالي للوالية وبعض شي

العشائر، وبالتالي فأزمة بوصاصو تعد 

فرصة سانحة لالنتقام من حاكم 

ش شيوخ  الوالية الحالي الذي هم 

 .العشائر

  التوصيات

نظرا للواقع املرير الذي تمر به 

املنطقة، وبناء على ما تم استعراضه 

من إشكاليات متعددة سبق أن 

أنه من  ا التقرير نؤكدطرحناها في هذ

باآلتي كجزء من الضروري القيام 

متطلبات املرحلة واتساقا مع التوجهات 

  د.االستراتيجية للبال 

من كافة  توحيد القوات املسلحة .1

 الواليات واملناطق في البالد.

تولي الحكومة الصومالية  .2

لبناء وتدريب  كاملةاملسؤولية ال

  .القوات املسلحة

االعتماد على املوارد الذاتية في  .3

 تمويل القوات املسلحة.

سناد مهمة تدريب وتسليح الجيش إ .4

مأمونة الجانب  واحدة لدولة

ومتحالفة استراتيجيا مع 

  .الصومال

القوات لسلطة الحكومة  خضوع .5

وحدها دون الجهات األجنبية 

والعشائر حتى تؤدي واجباتها على 

 .أكمل وجه

شيوخ العشائر دور وضع حد ل .6

الشؤون الثقافية  حصر دورهم فيو 

 .ةواالجتماعي
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يدة قتالية وطنية في غرس عق .7

تنبع من الثقافة  القوات املسلحة

 والبيئة الصومالية.

تعهداته التزام املجتمع الدولي ب .8

دعم الصومال ككتلة واحدة، ل

ومساعدة الحكومة الفيدرالية 

 . وفقا ألولوياتها

استكمال الهيئات الدستورية  .9

املختصة لحل الخالفات ضمن 

مقدمتها  وفي القانون والنظام،

ة والهيئات كمة الدستورياملح

  .القضائية

األسلحة  درفع حظر استيرا .10

املفروض على الصومال لدحر 

اإلرهاب والجماعات املتمردة 

 الخارجة على القانون.

 

 

  الخاتمة

إن جذور مشكلة القوات املدعومة من 

الخارج تكمن في هشاشة مؤسسات 

وهو أمر طبيعي لدولة انهارت  ،الدولة

ا بسبب طول أمد البنية التحتية فيه

الحرب األهلية وبطء مسيرة بناء 

املنظومة األمنية والتي تتحسن تدريجيا 

م مع عودة الصومال إلى 2000من عام 

الساحة الدولية بعد غياب عقد عن 

الساحات الدولية، وعليه فإن هذه 

املشاكل ستستمر في األمد القريب حتى 

يتم بناء املنظومة األمنية على أسس 

 .عة من إرادة الصوماليينسليمة وناب

إن املشكلة تتكون من شقين 

وهو التزاوج الكاثوليكي بين  ،متشابكين

السياسة والعشيرة؛ وأن مظاهر هذا 

التشابك تتجلى بشكل واضح في مشكلة 

حيث تغول بعض شيوخ  ؛PSF قوات

العشائر على السياسة، وأصبحوا 
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جزءا من اللعبة السياسية دون سند 

هم الهيبة والثقة التي قانوني، مما أفقد

كانوا يحظون بها، بينما بعض 

السياسيين فقدوا الحنكة والحكمة 

املعهودة لحل مثل هذه الخالفات؛ إذ 

 تأن السياسة هي فن املمكن وليس

 .امتالك الشرعية الدستوريةفقط 

ولهذه الغاية؛ ال بد من إصالح مختلف 

وأن تخضع كل  ،ألجهزة األمنيةل

كومة وحدها دون مكوناتها لسلطة الح

ما  الجهات األجنبية وسلطة العشائر

  
ف هيكلتها وفق الدستور الوطني يكي 

ويجعلها تؤدي واجباتها املنوطة بها على 

أكمل وجه، وينبغي االحتكام للهيئات 

القضائية املختصة ، وإيجاد آليات 

قانونية تحسم مثل هذه النزاعات في 

املستقبل من شأنها أن تمنع تجدد مثل 

 دور  تحديد . كما أنواجهاته املهذ

شيوخ العشائر في إدارة شؤون الدولة؛ 

ووضع حد للتعويل املبالغ فيه على حل 

الخالفات التي تنشأ أحيانا بين الدولة 

والعشائر سيمثل مفتاحا مهما للحلول 

ويعزز من أداء مؤسسات  ،املمكنة

 . الدولة سواء كانت عسكرية أو مدنية
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