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بـــعد انهـــيار الـــدولـــة املــركـــزيـــة عـــام 

1991 دخـــل الـــصومـــال فـــي أتــون 
صــراعــات داخــلية، أدت إلــى انــعدم 

األمـن، والـنظام، وحلـق املـرافـق الـعامـة 

بـــانهـــيار رهـــيب، وأصـــبحت الـــطرق 

والـشوارع الـتي تـربـط بـني مـدن الـبالد 

مدمرة. 

 فـــالـــطرق املـــدمــرة، و غـــياب قــوات 

وطــنية تــضبط األمــن الــعام، وانــعدام 

األنــظمة املـروريــة، جــعلت الــسفر بــني 

مدن البالد في غاية الصعوبة . 

لـذلـك نـحاول فـي هـذه الـتقريـر احلـديـث 

عـن الـصعوبـات والـعقبات الـتي تواجـه  

الـركـاب املـسافـريـن بـني مـحافـظة بـنادر 

وإدارة إقليم جنوب غرب. 

نسـلط الـضوء عـلى عـقبة حواجز الـطرق 

ونــقاط الــتفتيش املنتشــرة بــكثرة فــي 

الــطرق املــمتدة بــني اإلقــليمني، نــحاول 

عــرض إحـــصائـــية دقـــيقة عـــلى عـــدد 

احلـواجــز، وأمــاكــن تـواجــدهــا، وحجــم 

األموال الـتي حتـصل مـنها ، كـما نشـير 

أيــضا اجلــهات الــتي تــتبع جــميع هــذه 

احلـواجـز، بـاالضـافـة  إلـى الـصعوبـات  

الـتي تـتلقى سـيارات الـنقل الـعام مـن 

قــــــبل اإلدارات احملــــــلية وأصــــــحاب 

احلــــواحــــز، مـــــن لــــوحـــــات األرقـــــام 

واإلتاوات…

مقدمة



 

احلكومة الصومالية (2 حاجزين) •

إدارة جنوب غرب الصومال ( 14 حاجزا) •

حركة الشباب اجملاهدين (حاجزا واحدا) •

املليشيات القبيلية ( 4حواجز)   •

اجلواجز  يف الطريق بني مقديشو وبيدوة 

يـسـتـخـدم ف الـطـريـق الـذي يـربـط بـي مـقـديـشـو وبـيـدوة 23 
ســيــارة ذهــابــا وإيــابــا ( 13 مــن نــوهــا و 10 مــن مــكــرو بــاص) 
وتـبـلـغ  سـاعـات),  املـديـنـتـي (عـشـرة  بـي  الـرحـلـة   وتـسـتـغـرق 
املـسـاحـة بـي املـديـنـتـي 250 كـلـم, وعـدد الـركـاب يـصـل مـا بـي 
10-12 راكـبـا ف سـيـارة نـوهـا بـيـنـمـا يـصـل عـدد ركـاب مـكـرو 
بـاص 20 راكـبـا, وسـعـر تـذكـرة الـفـرد الـواحـد بـسـيـارة نـوهـا هـي 
(20 دوالر ) و مـكـروبـاص ( 11.5 دوالر ), وتـسـتـهـلـك الـسـيـارة 
يــعــادل  مــا  اي  الــبــنــزيــن,  مــن  لــتــرا  حــوالــي 50  الــرحــلــة  ف 
كــثــيــرة  حــواجــز  الــطــريــق  ف  ويــوجــد  دوالر )   35 = 0.7×50)
مـن  لـكـل  احلـواجـز  هـذه  إدارة  وتـخـضـع  حـاجـزا  تـصـل   (21) 
الــصــومــال,  غــرب  وإدارة   االحتــاديــة,  احلــكــومــة  مــن  قــوات 

وحركة الشباب , ومليشيات العشائر املسلحة. 

عدد احلواجز 

13% 48% 16%

تــعــد ســيــارة مــكــرو بــاص مــن أكــثــر الــســيــارات الــتــي 
يستخدمها املسافرون من مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديشو إلي مدينة 
بـــيـــدوة وأرخـــصـــهـــا وذلـــك نـــظـــرا لـــلـــتـــكـــلـــفـــة الـــبـــاهـــظـــة 
لـلـسـيـارة املـعـروفـة مـحـلـيـا بـ نـوهـا, وف الـواقـع يـصـل 
عـدد الـسـيـارات الـتـى تـسـتـخـدم ف الـيـوم ذهـابـا وإيـابـا 
عـشـرة سـيـارات مـكـروبـاص, وتـدفـع الـسـيـارة الـواحـدة 
لـهـذه احلـواجـز مـا يـبـلـغ (2,780  شـلـن الـصـومـالـي =  
126.364 دوالر) واذا ضـــــربـــــا ف عـــــدد الـــــســـــيـــــارات 
الـــــــعـــــــشـــــــرة ســـــــنـــــــجـــــــد أن املـــــــبـــــــلـــــــغ ( 4126.36× 10= 
1,263.64  دوالر ف الــــيــــوم الــــواحــــد, وف الــــشــــهــــر 
يـــصـــل الـــرقـــم إلـــى (1,263.64  × 30= 37,909.2  
دوالر شــهــريــا) وهــذا املــبــلــغ ال يــذهــب جلــهــة واحــدة 
فـقـط, بـل جلـمـيـع اجلـهـات األربـعـة الـتـى ذكـرنـاهـا ف 
األعـلـي, وسـنـويـا يـقـفـز املـبـلـغ إلـى (37,909.2×12= 

454,910.4 دوالر سنويا). 

  Hommyاوال: سيارة مكرو باص

23%



 

ف الـيـوم يـتـنـقـل ف الـطـريـق الـذي يـربـط بـي مـديـنـي مـقـديـشـو وبـيـدوة مـرورا مبـحـافـظـة شـبـيـلـي الـسـفـلـى ثـالثـة 
عــشــر ســيــارة مــن طــراز نــوهــا( Noah), وتــصــل إجــمــالــي تــكــالــيــف احلــواجــز لــلــســيــارة الــواحــدة  2,435 شــلــن 
صــومــالــي, واذا ضــربــنــا ف الــشــهــر والــعــدد الــســيــارات نــصــل إلــى نــتــيــجــة 110.86 ×13×30=43,165.9.  دوالر 
شــهــريــا . وف الــســنــة تــصــل إجــمــالــي تــكــلــفــة احلــواجــز بـ 43,165.9×12=517,990.8  دوالر ســنــويــا), وســنــقــدم 

لكم ف جدول ادناه بالتفصيل عن واقع تكلفة احلواجز ف كال من مكروباص ونوها. 

 Noah ثانيا: سيارة نوها

 37,909.2 
دوالر شهريا   1,263.64  

دوالر يوميا

اجمالي ايرادات سيارة مكروباص يوميا       1,263.64 دوالر •

اجمالي ايرادات سيارة مكروباص شهريا      37,909.2 دوالر  •

اجمالي ايرادات سيارة مكروباص شهريا     454,910.4 دوالر •

454,910.4 
دوالر  سنويا

  43,165.9 
دوالر شهريا  

اجمالي ايرادات سيارة نوها شهريا 43,165.9 دوالر  •

اجمالي ايرادات سيارة نوها  سنويا     517,990.8 دوالر •

  517,990.8 
دوالر سنويا



االجهھة االتابعة للحوااجز االرسومم االمحصلة على االسيیاررةة االمكانن   االرقم

 ( وهھھھا مكرووباصص ( ن
بالشلن االصومالّي 13

هھھھُومي بالشلن االصومالي 
10

االحكومة االصوماليیّة 250 250 إإكس- كنتروولل 1

االحكومة االصوماليیّة 130 200 شنت كالهھھھا سريي( خمسة االمجلس 
ااألعلي)

2

إإددااررةة جنوبب غربب 100 150 أأفجويي 3

,, 100 150 ِكلِغا أأفجويي 4

,, 100 150 تحزيیلي 5

,, 100 150 غرسس بنديیردد  6

مليیشيیاتت من قبيیلة أأبغالل 100 150 وواارر محن 7

إإددااررةة جنوبب غربب 120 60 شريیي 8

مليیشيیاتت من قبيیلة أأبغالل/
هھھھراابب

100 250 دداافيید 9

إإددااررةة جنوبب غربب  100 100 ُحرسس شيیني غليید 10

,, 100 50 ُحرسي شيیني كبِحد  11

مليیشيیاتت مختلطة  100 100 يیاقق بريي وويیني  12

غالل جيیعل  200 200 ليیغو 13

حركة االشبابب 15 $ 15 $ جميیعو 14

إإددااررةة جنوبب غربب  100 100 بورر هھھھكبا 15

,, 50 50 دديینونايي 16

,, 50 20 مانيیو فلكا 17

,, 150 120 بيیدوو كنتروولل 18

,, 15 60 عيیلكا شاتي  19

,, 120 120 في ددااخل بيیدوو 20

,, 20 20 آآرركداا 21

2,435  2,780 االمجموعع االكلي بشلن االصومالي في االيیومم

43,165.9 37,909 االمجموعع االكلي بالدووالرر في شهھر × ( 13 من نوهھھھا) ( 
10 من هھھھُومي)

517,990.8 454,910.4 االمجموعع االكلي في االسنة بالدووالرر في كل سيیاررةة على 
حدةة

972,901.2 االمجموعع ااإلجمالي لكال االسيیاررتيین



اجلهات املستفيدة 

فـي هـذا اجلـدول أدنـاه نسـتعرض لـكم تـفاصـيل املـبالـغ الـتى تـفرضـها احلـكومـة وإدارة جـنوب 

غـرب الـصومـال وحـركـة الشـباب واملليشـيات الـعشائـريـة ، وبـشكل مـفصل يـتضمن األيـام 

والـشهور واألعـوام. يـدفـع أصـحاب السـيارات مـبالـع بـابـظة لـلجهات الـسالـفة الـذكـر وال 

يسـتخدم هـذه املـبالـغ فـي حتسـني  الـبنى الـتحتية لـلمدن مـثل ترمـيم الـطرق أو بـناء شـبكات 

طـرق جـديـدة، وال يـوجـد أيـضا  لـدى احلـكومـة إدارة الـواليـات خـطة اسـتراتـيجية لـإلسـتفاذة 

من عوائد  احلواجز في متويل املشاريع اخلدمية وكلها تذهب إلي جيوب أشخاص معنية.

االنسبة االسنويیة االمجموعع االكلي 
ي  تت ف اا رر ا يی س ل ل

االسنة

االمجموعع االكلي 
ي  ةة ف رر ا يی س ل ل

االشهھر

االرسومم االجهھة االتابعة

ميیكروو باصص/ 
االمبلغ بالدووالرر

سيیاررةة هھھھومي/ 
االمبلغ بالدووالرر

15.88% 154,476 12,873 204.55 224.55 االحكومة االصوماليیة 1

48.65% 473,313.6 39,442.8 590.9 723.86 إإددااررةة جنوبب غربب  2

12.77% 124,200 10,350 150 195 حركة االشبابب 3

22.71% 220,906.8 18,409.9 318.18 295.45 االمليیشيیاتت االقبليیة 4

100% 1,263.63 1,438.86 االمجموعع االكلي في 
االيیومم

972,901.2 االمجموعع االكلي في 
االسنة



 

الجدول التوضيحي

الحكومة الصومالية حركة الشباب إدارة جنوب غرب املليشيات القبلية

22,71%12,77%48,65%15,88%

220.907

124.200

473.314

154.476

املجموع الكلي للسيارات النسبة السنوية



 
 

 

 

تـسـتـخـدم سـيـارات الـنـقـل الـعـام الـتـى تـعـمـل بـي 
مــقــديــشــو ومــديــنــة مــركــا عــاصــمــة مــحــافــظــة 
شــبــيــلــي الــســفــلــى الــطــريــق الــســاحــلــي, ويــوجــد 
ف هــــذا الــــطــــريــــق أربــــعــــة حــــواجــــز 
تـديـر احلـكـومـة املـركـزيـة حـاجـزيـن 
مــن احلــواجــز األربــعــة وتــســتــفــيــذ 
مــــــنــــــهــــــمــــــا ســــــنــــــويــــــا 58,909.08  
دوالر , بـيـنـمـا يـتـبـع إلدارة جـنـوب 
غـــرب الـــصـــومـــال حـــاجـــزا واحـــد, 
حــاجــز “اجلــزيــرة” الــذي يــفــصــل 
بـي إدارة غـرب الـصـومـال وإدارة 

احلواجز بني مقديشو ومدينة مركه 

احلكومة الصومالية (2 حاجزين) •

إدارة جنوب غرب الصومال (  حاجزا واحدا) •

حركة الشباب اجملاهدين        (حاجزا واحدا  )•

31% 42% 28%

عدد احلواجز  يف الطريق بني 
مقديشو ومركه 

تـسـتـخـدم سـيـارات الـنـقـل الـعـام الـتـى تـعـمـل بـي مـقـديـشـو ومـديـنـة مـركـا عـاصـمـة مـحـافـظـة شـبـيـلـي 
الــســفــلــى الــطــريــق الــســاحــلــي, ويــوجــد ف هــذا الــطــريــق أربــعــة حــواجــز تــديــر احلــكــومــة املــركــزيــة 
حـاجـزيـن مـن احلـواجـز األربـعـة وتـسـتـفـيـذ مـنـهـمـا سـنـويـا 58,909.08  دوالر , بـيـنـمـا يـتـبـع إلدارة 
جـنـوب غـرب الـصـومـال حـاجـزا واحـد, حـاجـز “اجلـزيـرة” الـذي يـفـصـل بـي إدارة غـرب الـصـومـال 
وإدارة بـنـادر وحتـصـل مـنـه ف الـعـام  88,399.68 دوالر, واحلـاجـز الـرابـع  يـتـبـع حلـركـة الـشـبـاب 

وحتصل منه سنويا 64,800 دوالر. 

يــســتــخــدم هــذا الــطــريــق ف الــيــوم 18 ســيــارة  نــقــل ركــاب ذهــابــا وإيــابــا, تــتــســع عــادة حلــوالــي 10 
أشـخـاص, وتـكـلـف الـراكـب الـواحـد 11.5 دوالر, ورغـم قـرب املـسـافـة الـتـى تـفـصـل بـي املديـنـي إال 
أن الـرحـلـة تـسـتـغـرق مـدة سـاعـتـي ونـصـف تـقـريـبـا, وتـسـتـهـلـك الـسـيـارة  40 لـتـرا مـن الـبـنـزيـن اي 

( 40 × 0.7 = 28 دوالر).  
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30.59% 64,800 5,400 220 حركة االشبابب غندررشي 3
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720 ------ االمجموعع االكلي

 64,800 
دوالر

 
88,399.68 

 دوالر
 58,909.08 

دوالر

احلكومة تستفيذ  من احلاجزين سنويا      58,909.08   دوالر  •

إدارة جـنوب غرب الـصومـال حتـصل مـن احلـاجز الواحـد سـنويـا       88,399.68 •

دوالر 

حركة الشباب  حتصل من احلاجز الواحد سنويا   64,800  دوالر.•

حجم اإليرادات 

اجلهات املستفيدة



خالصة االتقرير:  

مجموعع إإيرااددااتت االحوااجز االمنتشرةة في سبيلي االسفلى وومنطقة بايي يكونن على نحو االتالي 
(االمبلغ بالدووالرر):  

إإجمالي إإيرااددااتت سياررااتت االنقل االعامم تصل يوميا :   3,291.61  -

إإجمالي إإيرااددااتت سياررااتت االنقل االعامم تصل شهريا : 98,750.7 -

إإجمالي إإيرااددااتت سياررااتت االنقل االعامم تصل سنويا: 1,185,008.4 -

االجهاتت االمستفيدةة:  

إإددااررةة جنوبب غربب االصومالل: تستفيذ إإددااررةة جنوبب غربب االصومالل سنويا :  561,716 

االحكومة االركزية: تسفيذ االحكومة االمركزية في حوااجز سنويا: 213,385.8 

االمليشياتت: تستفيذ االمليشياتت في حوااجز سنويا: 220,906.8 

االحركة االشبابب: تستفيذ االحركة االشبابب سنويا في االحوااجز: 189,000


