
1 

 

 
 الحصاد السنوي 
 2017أهم األحداث في الصومال عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة الصومال الجديد لإلعالم والبحوث والتنمية 

   

 
  



2 

 

 المقدمة

تمضي األيام واألسابيع وتنقضي الشهور واألعوام، تحمل في طياتها ما جرى في آنائها 
 وأطرافها، من األتراح واألفراح، واآلالم واآلمال.

 ثيرفي أذهان ك يتردد زال صداهايحافال بالكثير من األحداث والوقائع التي ال  2017خلى عام 
، قادمةمن الناس، وتتحول تلك الوقائع إلى آثار باقية في أرشيف التاريخ، تتناقلها األجيال ال

غير  ، ويرجع له الفضل إن كانت جميلة، ويقلى عليه اللوم إن كانتوتشهد على أهل عصرها
 ذلك.

ي فالصومال الجديد لإلعالم والبحوث والتنمية االعتناء بجمع األحداث الواقعة  مؤسسةيشرف 
إلشباع رغبات قراءنا الكرام، وخاصة المهتمين بالشأن الصومالي؛ ليتسنى  2017غضون عام 

 لهم االستشراف المستقبلي على ضوء معطيات ومخرجات تلك األحداث.

عام دم لقرائها هذه النشرة من الحصاد السنوي لوأخير تود أسرة مؤسسة الصومال الجديد أن تق
أن يحظى هذا  أسرة المؤسسة وتأمل الذي يضم أبرز وأهم األحداث في الصومال، ،2017

 رضاء القراء الكرامالمجهود ب

 

 كل عام وأنتم بخير

 

 أسرة الصومال الجديد لإلعالم والبحوث والتنمية
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 وغملدغ في مدينة غالكعيوتوقيع اتفاقية سالم بين بونتالند   يناير: 1

وقع كل من رئيس والية بونتالند عبد الولي غاس ورئيس والية غلمدغ عبد الكريم حسين 
 مة بينالمنقس في مدينة غالكعيوبين الواليتين لوقف النزاع المسلح  سالم يةاتفاقغوليد على 

ألمم مين العام لممثل األ كل من مقديشو بحضورإدراتي الواليتين، وتم توقيع االتفاقية في 
 عبد الرشيد عمر في ذلك الوقت المتحدة لدى الصومال مايكل كتينغ ورئيس الوزراء

 شرمأركي.

 في مقديشو أشخاص في تفجيرين انتحاريين 10 مصرع يناير: 2

نة شاحنفذه انتحاري يقود  أحدهما قتل عشرة أشخاص مدنيين على األقل في تفجيرين انتحاريين،
، بينما وقع مقديشو آدم عدي الدولي في عسكر حلني بالقرب من مطارة ممفخخة استهدفت بواب

 التفجير اآلخر الذي نفذه أيضا انتحاري آخر فندق السالم القريب من المطار.

 اغتيال شرطي في مقديشو :يناير 4

 العاصمة الصومالية مقديشو.بفي مديرية ياقشيد شمالي  اشرطياغتال مسلحون في ذلك اليوم 

 

 

 

 شهر يناير
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  مقر مجلس الشيوخ  الصومالي افتتاح ير:ينا 5

( في لبرلمان الفيدراليل مقر مجلس الشيوخ الصومالي )الغرفة العلياتم في هذا اليوم افتتاح 
 آخرين ومسؤولين حكوميينحسن شيخ محمود  ي السابقرئيس الصومالالبحضور ، مقديشو

 ا لدى الصومال أولغن بيكر.وسفير تركي

 في مقديشو انفجاربخاص مقتل ثالثة أش يناير: 7

للشاي بالقرب من  في مقهي في هذا اليوم لقي ثالثة أشخاص مصرعهم بتفجير عبوة ناسفة
 دن في العاصمة مقديشو.و مديرية هتقاطع تربونكا في 

 برلمان والية غلمدغ يسحب الثقة من رئيس الواليةيناير:  10

بد ع السابق عن رئيس الواليةالثقة اإلقليمية بأغلبية لسحب  برلمان والية غلمدغصوت أعضاء 
ع غوليد رفض االنصيا في أداء مهامه الدستورية، إال أن، بتهمة القصور الكريم حسين غوليد

 .لقرار البرلمان، وووصفه بأنه غير دستوري 

 انتخاب محمد شيخ عثمان جواري رئيسا لمجلس الشعبيناير:  11

محمد شيخ لى للبرلمان( بأغلبية النائب انتخب أعضاء مجلس الشعب الصومالي )الغرفة السف
 دغ.رئيسا للمجلس لوالية ثانية، متغلبا على منافسه النائب عبد الرشيد محمد ح عثمان جواري 

 رجال بتهمة المثلية والتجسس 3حركة الشباب تعدم  يناير: 11

ية لمثلبا رصاص ثالثة رجال اتهم اثنان منهمرميا بال في ذلك اليوم أعدم مسلحو حركة الشباب
 .اللواط واآلخر بالتجسسالجنسية وممارسة 
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  نائبي رئيس مجلس الشعب انتخابيناير:  12

انتخب أعضاء مجلس الشعب الصومالي في ذلك اليوم النائب عبد الولي شيخ إبرهيم مودي 
 ادر،فارح شيخ عبد القالنائب على منافسه  بأغلبية بعد تغلبهنائبا أوال لرئيس مجلس الشعب، 

ا لرئيس ينائبا ثان عوض عبد هللا مهدنتخب أعضاء المجلس في اليوم نفسه النائب كما ا
 عبد القادر بغدادي.المجلس، بعد أن فاز على منافسه النائب 

 أشخاص باشتباكات قبلية وسط الصومال 6مقتل  يناير: 12

 قتل في ذلك اليوم خمسة أشخاص وجرح آخرون باشتباكات قبلية في مدينة عابودواق في
 محافظة غلغذود بوالية غلمدغ.

 اغتيال جندي في الجيش في مقديشو يناير: 13

مديرية طركينلى في  في الصومالي في الجيش اجندياغتال مسلحو مجهولون في ذلك اليوم 
 مقديشو.

 أشخاص باتشابكات بين القوات وحركة الشباب في بونتالند 7مقتل  يناير: 16

قاتلي اإلقليمية ومشتباكات بين قوات تابعة لوالية بونتالند ابسبعة أشخاص في ذلك اليوم  قتل
 .في والية بونتالندحركة الشباب في إقليم بري 

 أسيرا من القوات األوغندية محركة الشباب تعد يناير: 18

في ذلك اليوم تنفيذ حركة الشباب عملية إعدام في حق جندي  سائل إعالم صوماليةتداولت و 
 .غندية ضمن بعثة االتحاد األفريقيمن القوات األو  أسير
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 الرئيس الصومالي يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية يناير: 18

العربية اوراق اعتماد سفير المملكة في ذلك اليوم  حسن شيخ محمود يرئيس الصومالالتسلم 
 .السعودية لدى الصومال الدكتور محمد عبد الغني الخياط

 ن حركة الشباباعتقال قيادي بارز م يناير: 19

اب، من حركة الشباعتقال قيادي بارز في ذلك اليوم  ميةيأعلنت سلطات والية بونتالند اإلقل 
 وذلك في عملية أمنية نفذتها السلطات في إقليم بري بالوالية.

 اندالع حريق في سوق بكارو في مقديشو يناير: 21

 .عاصمة الصومالية مقديشوسوق بكارو بالفي ذلك اليوم في أجزاء من  شب حريق هائل

 في محافظة شبيلى الوسطى جهاز األمن واالستخباراتاغتيال قائد  يناير: 21

 خليف عبد هللاشبيلي الوسطى  جهاز األمن واالستخبارات في محافظةقائد  في ذلك اليوم اغتيل
ة دينة جوهر عاصم، شنه أحد حرسه الخاص على منزله في مإثر هجوم بقنبلة يدوية عرفايي

 والية هيرشبيلي.

 انتخاب رئاسة مجلس الشيوخ الصومالييناير:  22

 حاشي عبد هللا انتخب أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك اليوم كال من رئيس المجلس عبده
 د.والنائب األول لرئيس المجلس أبشر محمد بخاري والنائب الثاني لرئيس المجلس موليد غوها
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 ة الشباب على مدينة أفغوي بهجوم لحركشخصا  11مقتل  يناير: 23

ا على األقل، بينهم مسؤولون وجنود حكوميون جراء هجوم مباغت شنته حركة شخص 11قتل 
كلم من العاصمة مقديشو. وجرت  30الشباب على مدينة أفغوي الواقعة على بعد نحو 

 اشتباكات عنيفة بين مسلحي حركة الشباب القوات الحكومية في المدينة.

 قوات والية جوباالند اإلقليمية على مدينة بطاطي سيطرة يناير: 24

با في محافظة جو  بطاطياإلقليمية بالصومال على مدينة  قوات تابعة لوالية جوباالندسيطرت  
السفلى بالوالية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم 

 القاعدة.

 على فندق ديح في مقديشو انتحاري  مبهجو  شخصا 14مقتل يناير:  25

نفذه انتحاري هجوم شخصا على األقل مصرعهم وأصيب ثالثون آخرون بجروح في  14لقي 
قديشو، وكان من بين ضحايا في وسط العاصمة م فندق ديحيقود سيارة مفخخة استهدف 

 عشائر ينحدرون من مناطق والية جنوب غرب الصومال.شيوخ  الهجوم

 سيةبيلي رئيسا للجنة  البرلمان لتنظيم االنتخابات الرئاانتخاب النائب  يناير: 25

يم عبد الرحمن دعالي بيلي رئيسا للجنة البرلمانية لتنظالنائب نتخاب تم خالل ذلك اليوم ا
 االنتخابات الرئاسية في البالد.
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 هجوم حركة الشباب على قاعدة للقوات الكينية في والية جوباالند يناير: 27

حاد العاملة ضمن بعثة االت للقوات الكينيةهجوما على قاعدة عسكرية  الشبابمقاتلو حركة شن 
 بوالية جوباالند بمحافظة جوبا السفلى” كلبيو“في منطقة  األفريقي في الصومال )أميصوم(

 الهجوم عن خسائر بشرية في صفوف كال الطرفين. ، وأسفرجنوب الصومال

 يلىاغتيال رجل أعمال في والية هيرشب يناير: 29

عاصمة  بلدوينمدينة مؤمن طيري في  بارز يدعى رجل أعمالاغتال مسلحون مجهولون 
 محافظة هيران الواقعة بوسط الصومال والتابعة لوالية هيرشبيلى اإلقليمية.

 مقتل قيادي بارز في حركة الشبابيناير:  29

عبد هللا “باب لت قوات الحكومة الصومالية في عملية خاصة القيادي البارز في حركة الشتق
 ؛ الذي كان مسؤول الحركة في جبهة محافظة غدو بوالية جوباالند جنوب الصومال.”قناض

 جراء التسمم بمياه شرب ملوثة شخصا وفاة ثالثين يناير: 30

شخصا جراء تسممهم بمياه  30وفاة  يومأعلنت سلطات والية جنوب غرب الصومال في ذلك ال
عاصمة محافظة باي والمقر  بالقرب من مدينة بيدوا” همسوبي“شرب ملوثة في حوض بمنطقة 

 المؤقت لحكومة والية جنوب غرب الصومال اإلقليمية.
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 نجاة النائب دفلي من محاولة اغتيال في مقديشو فبراير: 1

بعد  دفلي عضو مجلس الشيوخ الصومالي من محاولة اغتيال البرفيسور عثمان محمود  نجا
 بعبوة ناسفة في مديرية هودن بالعاصمة مقديشو. استهداف سيارته بتفجير

ين بالبحري  الحدودنزاع  محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها في الفصل في فبراير: 2
 الصومال وكينيا

على الحدود البحري بين  نزاعالفي الفصل في  الها اختصاص أنمحكمة العدل الدولية أكدت 
 الصومال وكينيا.

 على فندق في بونتالند هجوماص بأشخ 6مصرع  فبراير: 8

يعتقد أنهم من تنظيم داعش شنه مسلحون  لقي ستة أشخاص على األقل مصرعهم، جراء هجوم
 .شرقي الصومال شمال بوالية بونتالند على فندق في مدينة بوصاصو

 انتخاب فرماجو رئيسا للصومال فبراير: 8

ي ورية الصومال الفيدرالية، وذلك فانتخب في ذلك اليوم محمد عبد هللا فرماجو رئيسا لجمه
زه االنتخابات الرئاسية غير المباشرة التي جرت في مقديشو؛ وحظي بترحيب شعبي كبير بعد فو 

 في االنتخابات.

 فبراير اتفاقية بين إدارتي أرض الصومال وخاتمة في جيبوتي 11
ا تعاون الجانبين تضم خمسة بنود، من بينه إدارتا أرض الصومال وخاتمة إلى اتفاقية توصلت

ف في منطقتي أرض الصومال وخاتمة، وذلك في مباحثات المتضررين من الجفاعلى إغاثة 

فبرايرشهر   
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ودعا الجانبان الهيئات اإلغاثية المحلية والدولية إلى إيصال مساعدات بينهما في جيبوتي. 
 الجفاف في مناطق اإلدارتين.إنسانية عاجلة للمتضررين من 

 غيدي في مقديشو وفاة النائبفبراير:  13

مستشفى في  مجلس الشعب الصومالييد حسن غيدي عضو سع النائب في ذلك اليوم توفي
 بعد صراع مع المرض. كلذ، و غان )ديكفير سابقا( بالعاصمة مقديشوو أرد

 فبراير: اعتقال الصحفي علدون في هرغيسا 15

المالك عولدون في  الصحفي والناشط عبد في ذلك اليوم اعتقلت سلطات إدارة أرض الصومال
 مطار عغال في مدينة هرغيسا، وذلك بعد وصوله إلى أرض الصومال قادما من مقديشو.

 الرئيس فرماجو يتسلم السلطة من سلفهفبراير:  16

ق الرئيس الساب سلفه السلطة منفي ذلك اليوم  الرئيس المنتخب محمد عبد هللا فرماجوتسلم 
في  في القصر الرئاسي لطة في مناسبة عقدت، جرت مراسم تسليم السحسن شيخ محمود

 مقديشو.

 فبراير: الرئيس الصومالي يلتقي سفير أمريكا لدى البالد 17
د البال التقى الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم سفير الواليات المتحدة لدى

ها الذي تقدمه وطلب الرئيس فرماجو خالل اللقاء من واشطن مواصلة دعم ستيفين شورتز.
للصومال في مجال توفير مرتبات عناصر القوات الحكومية وتدريبهم. ومن جانبه تعهد سفير 
الواليات المتحدة لدى الصومال ستيفين شورتز بأن بالده ستواصل دعمها للصومال، وسلم 

 ”.جعل الصومال عظيما مرة أخرى “للرئيس فرماجو كهدية قبعة كتب عليها 
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 ل ستة أشخاص باشتباكات قبلية في والية هيرشبيلىمقتفبراير:  17

لقي ستة أشخاص على األقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء اشتباكات عشائرية جرت 
 شبيلى الوسطى بوالية هيرشبيلى في الصومال. في محافظة” عدله“قرى تابعة لمدينة في 
 اغتيال الناطق باسم إدارة حمن وحيب السابقةفبراير:  18

، وجرت عملية محافظة غلغدودفي  السابقة الناطق باسم إدارة حمن وحيبال مسلحون اغتي
 االغتيال في مديرية هودن بالعاصمة الصومالية مقديشو.

 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو 30مقتل  فبراير: 19

 سيارة مفخخة فيبجروح بانفجار  عشراتلقي ثالثون شخصا على األقل مصرعهم وأصيب 
 مكتظ في مديرية ودجر بالعاصمة مقديشو. سوق 

  تنصيب الرئيس محمد عبد هللا فرماجو فبراير: 22

وفود فرماجو في مقديشو بحضور  محمد عبد هللا مراسم تنصيب الرئيس يومجرت في ذلك ال
 .إقليمية ودولية

 تعيين حسن علي خيري رئيسا للوزراء فبراير: 23

 حسن علي خيري رئيسا للوزراء،في ذلك اليوم  فرماجوالصومالي محمد عبد هللا  ئيسعين الر 
 ويحمل خيري الجنسية النرويجية.
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 فبراير: الرئيس الصومالي يغادر إلى السعودية 23

 ة، فيغار الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى المملكة العربية السعودي
 ية.ل زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة الجمهور و أ

 والية غلمدغعبد الكريم غوليد من منصب رئيس  استقالة فبراير: 25

 عن استقالته، وذلك في غوليد عبد الكريم حسين السابق والية غلمدغ اإلقليميةأعلن رئيس 
 وجهها إلى كل من نائبه ورئيس برلمان الوالية، أثناء 2017فبراير/  /25مذكرة مؤرخة بـ 

 .تواجده في الهند ألسباب صحية

  فبراير: قوات متمردة تستولي على مقر برلمان والية بونتالند 26
ى وم علاستولت عناصر متمردة من قوات الدراويش التابعة لوالية بونتالند اإلقليمية في ذلك الي

 مقر برلمان الوالية احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم.
 فبراير: اغتيال موظف في مكتب رئيس مجلس الشعب 26

حون في هذا اليوم مواطنا يدعى عبد القادر قاسم مرسل، يعمل كموظف في مكتب  اغتال مسل
 رئيس مجلس الشعب الصومالي، ووقع الحادث في مديرية طركينلى في مقديشو.

 فبراير: مقتل ثالثة أشخاص بهجوم مسلح في مقديشو 26
مديرية في أصيب ثالثة آخرون بجروح جراء هجوم مسلح وقع قتل ثالثة أشخاص مدنيين و 

 ودجر بالعاصمة مقديشو.
 ي في والية هيرشبيلىنفبراير: اعتقال الصحفي طق 26

 اعتقلت قوات األمن في مدينة بلدوين عاصمة محافظة هيران بوالية هيرشبيلى في ذلك اليوم
الصحفي حسين حسن طقني مراسل إذاعة صوت أمريكا في محافظة هيران. ولم تقدم قوات  

سات اعتقال الصحفي طقني، إال أن مصادر صحفية أرجعت سبب األمن تفاصيل حول مالب
 اعتقاله إلى تقرير حول خالف بين مسؤولي والية هيرشبيلى تم بثه عبر إذاعة صوت أمريكا.
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 حريق يشب في سوق بكارو في مقديشوفبراير:  27

في ذلك اليوم في أجزاء من سوق بكارو المركزي في العاصمة الصومالية  ريق هائلشب ح
 قديشو، وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة.م

 الرئيس فرماجو يعلن عن كارثة إنسانية في البالد فبراير: 28

إنسانية في البالد، جراء  عن كارثةأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم 
 الجفاف الذي ضرب مناطق شاسعة في البالد.

 

 نال ثقة مجلس الشعبرئيس وزراء الصومال ي مارس: 1

على تعيين حسن علي خيري  أعضاء مجلس الشعب الصومالي في ذلك اليوم باإلجماع صادق
 رئيسا للوزراء.

 مارس: طرد عاملين أجنبيين من أرض الصومال 1

شخصين أجنبيين يعمالن في منظمتين إغاثيتين  طردت حكومة أرض الصومال االنفصالية
معادية لإلسالم. وأكدت سلطات أرض الصومال أن ترحيل  اتبتصرف قيامهادنماركيتين بتهمة 

 المتهمين تمت بالتنسيق مع المنظمتين اإلغاثيتين.

 رئيس الوزراء خيري يتسلم المهام من سلفه مارس: 2

 الصومالي الجديد حسن علي خيري في ذلك اليوم المهام رسميا من سلفه ئيس الوزراءتسلم ر 
 رئاسة الحكومة. عمر عبد الرشيد شرمأركي في مقر

مارسشهر   
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 هم باإلسهال المائيتشخصا جراء إصاب 69وفاة  مارس: 4
شخصا على األقل  69أعلنت سلطات والية جنوب غرب الصومال في ذلك اليوم عن وفاة 

جراء إصابتهم بوباء اإلسهال المائي في منطقة أودينلى في محافظة باي بوالية جنوب غرب 
 الصومال.

 قليمية تغلق مكتب قناة يوينفايرسل في غروي حكومة بونتالند اإل مارس: 5
دينة أغلقت سلطات والية بونتالند اإلقليمية بالصومال مكتب قناة يونيفايرسل الصومالية في م

غروي عاصمة الوالية، كما جاء في خطاب رسمي موجه لمكتب القناة صدر من وزارة اإلعالم 
 في حكومة بونتالند.

 بونتالند سفينة صيد يمنية في مارس: ضبط 5
نيا بحارا يم 12ضبطت سلطات والية بونتالند اإلقليمية سفينة صيد يمنية وطاقمها المكون من 

 في محافظة نوغال بوالية بونتالند. واتهمت سلطات بونتالند سفينة” إيل“في سواحل مدينة 
 الصيد اليمنية بالقيام بأعمال صيد غير قانونية في سواحل بونتالند.

 وخ أرض الصومال يمدد الوالية لرئيس اإلدارةمجلس شيمارس:  6

مدد مجلس الشيوخ في أرض الصومال في ذلك اليوم الوالية لرئيس إدارة أرض الصومال 
 السابق أحمد محمد سيالنيو.

 مقتل ثالثة أشخاص مدنيين في حوادث متفرقة في مقديشو. مارس: 6

شخصان مدنيين في  ، كما قتلبرصاص جنود حكوميينفتل شخص مدني في ذلك اليوم 
 يتي ياقشيد وحمر ججب في مقديشو على يد مسلحين مجهولين.مدير 
 األمين العام لألمم المتحدة يزور الصومالمارس:  7

لية في ذلك اليوم كال من العاصمة الصوما ألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريشزار ا
 غرب الصومال.بوالية جنوب  بايومدينة بيدوا عاصمة محافظة  مقديشو
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  مقتل شخصين أحدهما مسؤول محلي في مقديشو وضواحيها. مارس: 8
اغتال مسلحون مجهولون في ذلك اليوم حسن محمود تاكو، وهو مسؤول في مديرية ياقشيد 
بالعاصمة مقديشو، كما قتل شخص مدني في حادث مماثل في ذلك اليوم نفسه في منطقة 

ذا الشخص قد شارك في تصويت االنتخابات البرلمانية عيلشا بياها بضواحي مقديشو. وكان ه
 التي جرت في البالد.

 صوماليا تم ترحيلهم من أمريكا إلى مقديشو 70وصول  مارس: 10

ار الى مط في ذلك اليوم مواطنا صوماليا تم ترحيلهم من الواليات المتحذة االمريكية 70وصل 
 .آدم عدى الدولي بمقديشو

 قة وثائق من مكتب المدقق العاممارس: ظهور فضيحة سر  11
وثائق مهمة  ةتداولت وسائل اإلعالم الصومالية في ذلك اليوم أنباء حول ظهور فضيحة سرق

 من مكتب المدقق العام السابق الدكتور نور جمعاله فارح داخل القصر الرئاسي في مقديشو،
 .وذلك بعد  كسر باب المكتب

 يتمرد عناصر من الجيش الصومالمارس:  12.
غالق بعض الشوارع المهمة في إالصومالي في ذلك اليوم، وقامت ب ناصر من الجيشعتمردت 

 .تبهمامتأخرات رو  احتجاجا على عدم صرف ،ساعاتمقديشو لعدة 
 قناة يونيفايرسل الصوماليةلإصابة موظف فني  مارس: 13

طيرة بجروح خ فايرسلأحد العاملين الفنيين في قناة يوين عبد الحميد كرزايأصيب في ذلك اليوم 
 بالعاصمة مقديشو. سيارته في مديرية حمروين، تفجير إثر
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 .وبتفجيرين في مقديش شخصا 11مقتل  مارس: 13

لقي أحد عشر شخصا على األقل مصرعهم وأصيب عشرون آخرون بجروح بتفجيرين نفذهما 
ندق ر واآلخر أمام فانتحاريان يقودان سيارتين مفخختين، ووقع أحد التفجيرين في مديرية ودج

 وهليه في شارع مكة المكرمة في مقديشو.

 وفاة مسؤول رفيع في الخارجية الصومالية مارس: 13

رة ي وزافأكدت وزارة الخارجية الصومالية وفاة أحمد محمود إبراهيم نائب مدير الدائرة العربية  
صراع مع مرض عانى  الخارجية الصومالية في مستشفى بمدينة اسطنبول في تركيا، وذلك إثر 

 منه فترة من الزمن.
 

 وزير خارجية بريطانيا يزور مقديشو مارس: 15

، وأجرى مقديشو الصومالية العاصمةفي ذلك اليوم  ة بريطانيا بورس جونسون يزير خارجزار و 
 مسؤولين صوماليين، من بينهم الرئيس محمد عبد هللا فرماجو. لقاء مع خالل الزيارة

 دي ميداني في حركة الشباب في مقديشومارس: مقتل قيا 16
فة قيادي ميداني في حركة الشباب يدعى "جعفر" في ذلك اليوم جراء اشتباكات عني في ذلك قتل

 بين قوات األمن الصومالية وعناصر من حركة الشباب في مقديشو.
 مارس: الرئيس الكيني يزور سريا مدينة طوبلي جنوب الصومال 19

كيني الصومالية في ذلك اليوم خبرا حول زيارة سرية قام بها الرئيس التداولت وسائل اإلعالم 
 واليةأهورو كينياتا مرتديا الزي العسكري إلى مدينة طوبلي الواقعة في محافظة جوبا السفلى ب
ي فريقجوباالند جنوب الصومال لتفقد قوات بالده المتواجدة هناك العاملة ضمن بعثة االتحاد األ

 في الصومال.
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 ة بونتالنديقالة مدير مكافحة القرصنة في والارس: إم 20
أصدر عبد الولي غاس رئيس والية بونتالند اإلقليمية في شمال شرقي الصومال قرارا تمت 

 .بموجبه إقالة عبد الرزاق دعيسني مدير هيئة مكافحة القرصنة في الوالية

 عطشا في محافظة غلغذود بوالية غلمدغشخصا  11وفاة مارس:  21

شخصا  أحد عشررت وسائل اإلعالم الصومالية في ذلك اليوم نقال عن شيوخ قبائل وفاة ذك
ذود وسط الصومال مع منطقة اإلدارة الصومالية في بسبب العطش في منطقة بحدود إقليم غلغ

دود ، وذلك بعد منع سلطات اإلداة الصومالية في إثيوبيا أهالي المنطقة من عبور الحإثيوبيا
 مياه.للحصول على ال

 مارس: إعدام زعيم عشائري على يد حركة الشباب بجنوب الصومال 21
اهيم تناولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم إعدام مسلحي حركة الشباب زعيما عشائريا يدعى "إبر 

 ، بتهمةدينلي" في منطقة اوطيغلى بمحافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال
 .ء مجلس الشعب الصوماليمشاركته في عملية اختيار أعضا

  بتفجير انتحاري في مقديشو  أشخاص 10مقتل  مارس: 21

سيارة لقي عشرة أشخاص على األقل مصرعهم وأصيب عشرون آخرون بجروح جراء تفجير 
مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني القريب من القصر الرئاسي في 

 مقديشو.

 عن تشكيلة حكومته يعلنالصومالي  رئيس الوزراءمارس:  21

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في ذلك اليوم عن تشكيلة حكومته المكونة من 
 وزير دولة. 15 نائب وزير، باإلضافة إلى 26و وزيرا  26
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 مارس: قائد أفريكوم يطلب صالحيات إضافية لمكافحة حركة الشباب 24
رال طلب قائد القوات األمريكية في إفريقيا )أفريكوم( الجن حول اتداولت وسائل اإلعالم خبر 

توماس دونالد في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن منح قواته صالحيات إضافية لمحاربة 
 حركة الشباب بالصومال.

 في مهاجمة السفن صيد صومالي الستخدامه ق مارس: قراصنة يستولون على زور 24
لى عقراصنة استولوا في ذلك اليوم أن  قليمية بالصومالالشرطة في والية بونتالند اإلأعلنت 

زورق صيد صومالي الستخدامه في عمليات اختطاف السفن، وذلك بعد أسبوع من قيام 
 . 2012قراصنة بخطف أول سفينة تجارية منذ عام ال
 

 في بعض مناطقها طمارس:أرض الصومال تعلن إطالق عملية استكشاف النف 26
ة نفصاليسائل اإلعالم الصومالية في ذلك اليوم أعلنت إدارة أرض الصومال االو وفقا لما تداولته 

عن إطالق عملية مشروع الستكشاف النفط في مناطق بمحافظتي سول وسناغ بأرض 
 الصومال.

 مارس: داعش يتبنى مسؤولية اغتيال ضابط أمن في مقديشو 27
ذلك اليوم في العاصمة  تبنى تنظيم داعش مسؤولية اغتيال ضابط أمن صومالي قتل في

 الصومالية مقديشو.
 مارس: احتجاز الشرطة الصحفي كالغعل في مقديشو 28

في ذلك اليوم في ” عبد هللا موسى كالغعل“احتجز عناصر من الشرطة الصومالية الصحفي 
لته، العاصمة الصومالة مقديشو، وتم نقله إلى مقر التحقيقات التابع للشرطة في مقديشو لمساء

 معرفة األسباب وراء احتجازه.بدون 
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 الرئيس الصومالي يغادر إلى اإلرن مارس:  28
 غادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى العاصمة األردنية عمان،

شرين وذلك للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في منطقة بحر الميت باألدرن في التاسع والع
 من الشهر.

 نظيره األردني مع س: الرئيس الصومالي يلتقيمار  29
 ثاني،أجرى الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو لقاء مع نظيره األدرني الملك عبد هللا ال

 وذلك على هامش القمة العربية المنعقدة في منطقة بحر الميت باألردن في ذلك اليوم.
 مجلس الشعب يصادق على تشكيلة الحكومةمارس:  29

برئاسة  الحكومة الجديدةتشكيلة بأغلبية ساحقة على الصومالي  مجلس الشعبأعضاء  صادق
 رئيس الوزراء حسن علي خيري.

 مارس: ترامب يمنح الجيش األمريكي صالحيات أكبر لتنفيذ ضربات في الصومال 30

عسكرية على خطة للبنتاغون تمنح القيادة ال اليوم وافق الرئيس األمريكي دونالد ترامب في ذلك 
األمريكية في أفريقيا صالحيات بشن حملة ضد حركة الشباب في الصومال، بما في ذلك تنفيذ 

 .ضربات جوية

 

 أبريل: اختطاف الصحفي هناد غوليد في مقديشو 1

اختطف مسلحون مجهولون في ذلك اليوم الصحفي هناد علي غوليد أحد العاملين في مجموعة 
 صومالية مقديشو، وتوجهوا به إلى مكان مجهول.غوب جوغ اإلعالمية من العاصمة ال

 

 أبريل شهر



20 

 

  اختطاف سفينة تجارة هندية قبالة سواحل الصومال أبريل: 1

الند اختطف قراصنة صوماليون في ذلك اليوم السبت سفينة تجارية هندية قبالة ساحل والية بونت
 .اإلقليمية بشمال شرق الصومال

 لسابقوفاة وزير الموانئ والنقل البحري ا أبريل: 1

ابقة نور فارح حرسي وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الس توفي في ذلك اليوم المرحوم
 وذلك بعد صراع مع مرض. شرمأركي في إحدى مستشفيات مقديشو، عمر عبد الرشيد برئاسة

 تحرر الصحفي هناد من يد خاطفيهأبريل:  2

مكبل  ليوم، حيث تم العثور عليهتحرر الصحفي هناد علي غوليد من يد خاطفيه في ذلك ا
 كلم من مقديشو. 30الواقعة على بعد  اليدين والرجلين في مزرعة بمدينة أفجوي 

 زيارة نائب رئيس الوزراء التركي لمقديشو أبريل: 2

أجرى لعاصمة الصومالية مقديشو، و افي ذلك اليوم  ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركيزار 
 ع المسؤولين الحكوميين.خالل زيارته لقاءات م

 مالجنود من قوات االتحاد األفريقي بفجير في والية جنوب غرب الصو  4أبريل: مقتل  2

جنود من قوات االتحاد األفريقي في الصومال مصرعهم جراء تفجير لغم ارضي وضع  4لقي 
الية على جانب الطريق استهدف القوات بالقرب من مدينة أفغوي في محافظة شبيلى السفلى بو 

 .جنوب غرب الصومال
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 انسحاب القوات اإلثيوبية من مدينة عيل بور االستراتيجية أبريل: 3

من  العاملة ضمن بعثة االتحاد األفريقي في الصومال في ذلك اليوم ثيوبيةاإلوات انسحبت الق
 مدينة عيل بور االستراتيجية الواقعة في محافظة غلغذود بوالية غلمدغ وسط الصومال، مما

 .ى إلى سقوط تلك المدينة في يد حركة الشبابأد

 موظفين من منظمة الصحة العاملة في والية جوباالند 4أبريل: اختطاف  3

موظفين من منظمة الصحة العالمية تم اختطافهم على يد  4أفادت وسائل اعالم صومالية ان 
 .البالدمسلحين مجهولين في ضواحي مدينة لوق بمحافظة غذو بوالية جوباالند جنوب 

 أبريل: كيتينغ يزور أرض الصومال لتفقد الوضع اإلنساني 4
دارة زار ممثل األمين العام لألمم المتحدة لدى الصومال ميكال كيتينغ مدينة هرغيسا عاصمة إ

أرض الصومال، وذلك لتفقد ومتابعة أوضاع المتضررين من الجفاف الذي ضرب المنطقة. 
 رئيس أرض الصومال في ذلك الوقت أحمد محمد سيالنيو. وأجرى كيتينغ خالل زيارته لقاء مع

 بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو أشخاص مقتل سبعة أبريل: 5

 مقر بالقرب من سيارة ملغومة في مطعمتفجير  جراء بجروح عشرة قتل سبعة أشخاص وأصيب
 .في مقديشو وزارة الشباب والرياضة

 ية هيرشبيلىاختطاف خمسة أطباء بيطريين في وال  أبريل: 5

اختطف مسلحون مجهولون في ذلك اليوم خمسة أطباء بيطريين بضواحي مدينة بلدوين 
 .عاصمة محافظة هيران بوالية هيرشبيلى اإلقليمية بالصومال
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 أبريل: الرئيس الصومالي يستقبل سفير اإلمارات في مقديشو 5
تحدة لة اإلمارات العربية المفي ذلك سفير دو  محمد عبد هللا فرماجو الصومالي الرئيس استقبل

وأشاد الرئيس الصومالي ، في القصر الرئاسي في مقديشو محمد أحمد العثمانلدى الصومال 
ي فلشعب الصومالي بمواقف دولة االمارات العربية المتحدة ووقوفها إلي جانب اخالل اللقاء 

 .مختلف المراحل
  بتفجير في والية هيرشبيلى مدنيا 16 مقتلأبريل:  6

في  شخصا وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير لغم أرضي استهدف حافلة ركاب 16قتل 
 بوالية جنوب غرب الصومال. منطقة غولوين في محافظة شبيلي السفلى

دارة ميناء بوصاصو” موانئ بي آند أوأبريل:  7  توقع إتفاقية لتطوير وا 

و متعدد األغراض في صاصإتفاقية إلدارة وتطوير ميناء بو  ”موانئ بي آند أو“وقعت شركة 
 مليار 1.235"ما يعادل مليون دوالر  336عاما بقيمة  30لمدة بالصومال  والية بونت الند

 .يناءللمرحلة األولى إلدارة وتطوير الم مليون درهم" 500"نحو مليون دوالر  136بمعدل  درهم"

 الداب إلى البآالف الجئ صومالي من مخيم داد 6إعالن األمم المتحدة إعادة  أبريل: 8
ين ان اكدت مفوضية األمم المتحدة لشؤن الالجئوفقا لما تداولته وسائل اإلعالم في ذلك اليوم 

آالف من الالجئين الصوماليين في مخيم داداب بشمال شرق كينيا معظهم اطفال ونساء تم  6
 إعادتهم الى الصومال.

 شخصا بقصف مدفعي في مقديشو 11أبريل: مقتل  8
ر شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم بقذائف الهاون على أحياء لقي أحد عش

 .سكنية في العاصمة الصومالية مقديشو
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 أبريل: نجاة قائد الجيش الصومالي من محاولة اغتيال 9

ذلك نجا قائد الجيش الصومالي السابق الجنرال محمد أحمد جمعاله عرفيد من محاولة اغتيال، و 
جوم بسيارة مفخخة، وقتل في هذا الهجوم عشرون شخصا، معظمهم إثر تعرض موكبه له

 مدنيون.

 أبريل: الرئيس الصومالي يغادر إلى اإلمارات في زيارة رسمية 9
ة لمتحداغادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى دولة اإلمارات العربية 

 في زيارة رسمية تستغرق مدة يومين.
 جنود بتفجير انتحاري في مقديشو 10قتل : مأبريل 10

 من مصنع الحلوياتانتحاري نفسه داخل معسكر للجيش بالقرب قتل عشرة جنود عندما فجر 
 .وكان من بين القتلى ضباطان في الجيش في مديرية ودجر بالعاصمة مقديشو،

 أبريل: بدعم من دولة اإلمارات تخريج دفعة من القوات الصومالية 10

ك الصومالية بدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذل من القوات المسلحة تخرجت دفعة
التدريبات الالزمة في معسكر لتدريب القوات المسلحة في  بعد استكمال عناصر هذه الدفعة

 .مقديشو تكفلت ببنائه ودعمه حكومة دولة اإلمارات

 الشيخ محمد بن زايدبأبريل: فرماجو يلتقي  11

هد عالصومالي محمد عبد هللا في ذلك اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي  التقى الرئيس
ماجو ها فر بأبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية، وذلك أثناء زيارة رسمية يقوم 

 .لإلمارات
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 أبريل: إطالق دولة اإلمارات الشقيقة حملة ألجلك يا صومال 11

ألجلك يا »عن بدء فعاليات حملة  اليوم في ذلكمر اإلماراتي، أعلنت هيئة الهالل األح 
خ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس التي انطلقت تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشي« صومال

ح ، حفظه هللا، لدحر المجاعة في الصومال وحشد الدعم لصالاإلمارات العربية المتحدة دولة
 .من الهالك جوعا وعطشاالمتضررين والعمل على إنقاذ أرواحهم 

 أبريل: احتجاز ثالثة عناصر من جماعة الصادعون بالحق في أرض الصومال 11

، وذلك ”الصادعون بالحق“من اعضاء جماعة  3احتجزت سلطات ارض الصومال االنفصالية 
 في عملية نفذتها السلطات في مدينة هرغيسا.

 الصومال أبريل: تحرير ثمانية بحارة هنود من قرصنة في وسط 12

د أعلنت سلطات األمن في والية غلمدغ اإلقليمية بوسط الصومال عن تحرير ثمانية بحارة هنو 
 من يد قراصنة صوماليين، وفقا لما تداولته وسائل اإلعالم في ذلك اليوم.

 أبريل: رئيس والية جوباالند يلتقي سفير بريطانيا لدى الصومال 14

ومال سفير بريطانيا لدى الص ة أحمد مدوبي في ذلك اليومالتقى رئيس والية جوباالند اإلقليمي
 ند.في مدينة كيسمايو عاصمة محافظة جوبا السفلى والمقر المؤقت لوالية جوباالديفيد كونكار 
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 أبريل: إعالن أفريكوم إرسال مزيد من العسكريين إلى الصومال 14

فيا ا إضان إرسال أربعين جنديا أميركأعلنت القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( ع
إلى الصومال في إطار تدريب وتجهيز الجيش الصومالي وقوات بعثة االتحاد األفريقي 

 .)أميصوم( في البالد

 انطالق مؤتمر األمن القومي في مقديشو أبريل: 15

ة دراليلفيمؤتمر األمن القومي في مقديشو بمشاركة قادة الحكومة اانطلقت في ذلك اليوم فعاليات 
 ورؤساء الواليات اإلقليمية في الصومال.

 الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد من سفير الصين لدى البالدأبريل:  15

ين قلدى البالد  اق االعتماد من سفير الصينمحمد عبد هللا فرماجو أور الصومالي  رئيسالتسلم 
 .سة بالعاصمة مقديشوفي قصر الرئا في ذلك اليومجين، وذلك في مناسبة عقدت 

 أبريل: مؤسسة خليفة اإلنسانية تدشن أكبر سد في الصومال 16

 دشنت مؤسسة خليفة اإلنسانية أكبر سد خرساني في الصومال لتزويد مدينة هرجيسا والمناطق
وسم مالمجاورة بالمياه لري دوائر السقي المتواجدة في المنطقة وتخزينها لالستفادة منها في 

 .الجفاف

 تفجير قافلة إغاثية تابعة للهالل األحمر اإلماراتي في مقديشو بريل:أ 19

ي فتعرضت قافلة إغاثية تابعة للهالل األحمر اإلماراتي في ذلك اليوم لتفجير بعبوة ناسفة 
 منطقة بضواحي العاصمة مقديشو.
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 أبريل: مقتل جندي جيبوتي في وسط الصومال 19

ريقي في الصومال )أميصوم( على يد شخص مسلح قتل جندي جيبوتي من بعثة االتحاد األف
 .مجهول في مدينة بولوبرتي في محافظة هيران وسط الصومال

 أبريل: انطالق البث الموحد لحملة ألجلك يا صومال في اإلمارات 21

ي فعبر محطات التلفزة ” ألجلك يا صومال“البث اإلعالمي الموحد لحملة في ذلك اليوم  انطلق
 .مليون درهم 165، وتم خالل ذلك اليوم جمع نحو ارقة واإلذاعات المحليةودبي والشأبوظبي 

 الأبريل: إعالن بريطانيا اعتزامها إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى الصوم 22

 أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى الصومال لدعم
 . ش الوطنيالحكومة الصومالية في بناء الجي

 أبريل: إعالن حركة الشباب هجوم مقاتليها قاعدة أمريكية في الصومال 23

العسكرية في محافظة ” بيلي دوغلى“أعلن مقاتلو حركة الشباب شن قصف مدفعي على قاعدة  
شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال؛ التي تتمركزها قوات أمريكية وأخرى أفريقية، 

 .قوات الصاعقة الصوماليةويتدرب فيها عناصر 

 جنود جراء تفجير لغم استهدف عربتهم في بونتالند 9ل: مقتل أبري 23

في  عربة تقلهم ثالثة جراء تفجير لغم أرضي استهدف أصيبجنود و  9 في ذلك اليوم قتل
 التابعة لوالية بونت الند شمال شرقي الصومال.” غلغال ” منطقة 
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 حق أربعة عناصر من حركة الشباب في بيدوا تنفيذ حكم اإلعدام في  أبريل: 24

عناصر من مقاتلي حركة  4في حق  حكم اإلعدام يومالسلطات الصومالية في ذلك ال نفذت
الية و لاستهدفا مطعمين في مدينة بيدوا العاصمة المؤقته  اتهموا بالوقوف وراء تفجيرينالشباب 

 .2016جنوب غرب الصومال مطلع عام 

 صومالي يغادر إلى تركياأبريل: الرئيس ال 25

لبية غادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية ت
 .لدعوة تلقاها من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

 أبريل: الرئيس الصومالي يلتقي نظيره التركي في أنقرة 26

لك اليوم مع نظيره التركي رجب طيب التقى الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذ
 .أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها فرماجو لتركيا

 ضبط متفجرات وخمسة عناصر متشبه بهم في بونتالند أبريل: 26

ضبط متفجرات  في ذلك اليوم شمال شرقي الصومالطات والية بونتالند اإلقليمية بأعلنت سل
المشتبه بهم  سة عناصر مشتبه بهم في مدينة بوصاصو في الوالية، متهمة العناصروخم

 بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي في الوالية.
 أبريل: افتتاح مستشفى اإلمارات الميداني المتحرك في أرض الصومال 27

 افتتح في ذلك اليوم مستشفى االمارات الميداني المتحرك في أرض الصومال لعالج األطفال
والمسنين، و تمكن كادر طبي تطوعي اماراتي صومالي من عالج ألف طفل ومسن في اليوم 

 .األول
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 في مقديشو : اغتيال ضابط أمنيأبريل 27

 برتبة الجنرال يدعى محمد حاج علي عمر بالقرب ارفيع اغتال مسلحون مجهولون ضابطا أمنيا
 من منزله في مديرية شبس بالعاصمة مقديشو.

 جاة النائب محمود عبد هللا من محاولة اغتيالأبريل: ن 28
ر نجا النائب الصومالي محمود عبد هللا أحمد من محاولة اغتيال بعد استهداف سيارته بتفجي

 بعبوة ناسفة في مديرية هودن بالعاصمة مقديشو، مما أسفر عن إصابة اثنين من حرسه.
 ر إثيوبياأبريل: الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد من سفي 30

وبيا تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم أوراق االعتماد من سفير إثي
 .في مقديشو لدى الصومال جمال الدين مصطفى عمر في مناسبة عقدت في القصر الرئاسي

 أبريل: اجتماع بين الرئيس الصومالي وقائد القوات األمريكية في أفريقيا 30

الصومالي محمد عبد هللا فرماجو اجتماعا مغلقا في ذلك اليوم مع قائد القوات أجرى الرئيس 
األمريكية في أفريقيا )أفريكوم( الجنرال توماس والدوزر، وذلك في مطار آدم عدي الدولي 

 .بالعاصمة الصومالية مقديشو

 

 مايو: وزير الخارجية األلماني يزور مقديشو 1

ار جابريل في ذلك اليوم إلى مقديشو، وذلك في زيارة وصل وزير الخارجية األلماني زيجم
مفاجئة تعد هي األولي من نوعها لوفد ألماني رفيع المستوي للصومال منذ سقوط الحكومة 

 .1991العسكرية عام 
 

مايوشهر   
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 مايو: حركة الشباب تحرق معونات غذائية في جنوب الصومال 2
ة شيات حركة الشباب معونات غذائيتداولت وسائل اإلعال في ذلك اليوم أنباء حول إحراق ملي

 في محافظة بكول بوالية جنوب غرب الصومال.
 انطالق متلقى زايد للعمل اإلنساني في هرغيسا مايو: 2
 رتهار في دو انطلقت فعاليات ملتقى زايد للعمل االنساني الشبابي تزامنا مع ملتقى شباب الخي 

بة بمبادرة من زايد العطاء بمشاركة نخ عاصمة إدارة أرض الصومال يساالرابعة في مدينة هرغ
 .من الشباب من مختلف دول العالم

 : انتخاب حاف رئيسا لوالية غلمدغ اإلقليميةمايو 3

رئيسا ” حاف“أحمد دعالي غيلي انتخب أعضاء برلمان والية غلمدغ اإلقليمية في ذلك اليوم 
 .أحمد شريف علي هلولي منافسهللوالية، متغلبا على 

 ادر الرئيس الصومالي إلى أديس أبابامايو: يغ 3

سمية غادر الرئيس الصومالي  محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى أديس أبابا في زيارة ر 
 تستغرق مدة يومين.

 مقتل وزير األشغال العامة بنيران صديقة مايو: 3

ثر إ يهللا سراجقتل وزير األشغال العامة وا عادة اإلعمار في الحكومة الفيدرالية عباس عبد 
 بالقرب من المراجع العام الصومالي الدكتور نور جمعاله فارح تعّرضه إلطالق نار من حراس

 القصر الرئاسي في مقديشو.
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 مايو: تسليم البحرية الصينية ثالثة قراصنة للسطات الصومالية 5

 إلى السلطاتثالثة أشخاص يشتبه بأنهم قراصنة  سلمت سفينة للبحرية الصينية في ذلك اليوم
 .الصومالية

 مايو: مقتل جندي أمريكي في الصومال 5

قتل جندي أمريكي في ذلك اليوم باشتباكات مع مليشيات حركة الشباب، وذلك في عملية 
ي عسكرية نفذتها القوات األمريكية ضد حركة الشباب بالقرب من بلدة بريرى في محافظة شبيل

 السفلى بوالية جنوب غرب الصومال.

 إقالة المراجع العام الصومالي و:ماي 5

هام تمت في ذلك اليوم إقالة المراجع العام الصومالي السابق نور فارح جمعاله على خلفية ات
 .حرسه بقتل وزير األشغال العامة

 اعتقال الصحفي اسماعيل عبد هللا سبريه في والية هيرشبيلى مايو: 5

صومال الصحفي اسماعيل عبد هللا سبريه اعتقلت سلطات أمن والية هيرشبيلى اإلقليمية بال
 .مراسل قناة يونيفيرسل الصومالية في مدينة جوهر عاصمة الوالية

 ارزإعالن وزارة اإلعالم مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب بينهم قيادي ب  مايو: 7
هم نفي ذلك اليوم عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب، بي وزارة اإلعالم الصوماليةأعلنت 

ى معلم عثمان عبده بادل حاكم إدارة حركة الشباب في محافظة شبيلى السفلقيادي بارز يدعى 
شبيلى السفلى  في محافظة عسكرية نفذها الجيش في الخامس من الشهر نفسها عملية نتيجة

 بوالية جنوب غرب الصومال.
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 في مقديشو ابة ضابط أمني بتفجير سيارته بعبوة ناسفةصمايو: إ 8

ابط أمني يدعى عبد القادر دنح بجروح بتفيجر سيارته بعبوة ناسفة الصقة في أصيب ض
 .العاصمة الصومالية مقديشو

 مقتل ستة أشخاص بتفجير في مقديشو :مايو 8

أمام مقهى إيطالي يقع في شارع بتفجير سيارة مفخخة  ن آخرو  10أشخاص وأصيب  6قتل 
 .في مقديشو ازات والجنسيةبالقرب من مقر دائرة الهجرة والجو و  مكة المكرمة

 وفاة "عون" مدرب كرة القدم الصومالي  :مايو 8

لقب توفي في ذلك اليوم المدرب السابق للمنتخب الصومالي لكرة القدم حسين علي عبد هللا الم
 .بالعاصمة الصومالية مقديشو” عون ”بـ

 مايو سيطرة حركة الشباب على بلدة استراتيجية في محافظة باي 9

االستراتيجية الواقعة ” غوف غدود“يشيات حركة الشباب في ذلك اليوم على بلدة سيطرت مل
كلم من مدينة بيدوا عاصمة إقليم باي والمقر المؤقت لوالية جنوب غرب  30على بعد 
 .الصومال

 بريطانيامايو: الرئيس الصومالي يغادر إلى  9

 المستوى في ذلك اليوم إلى غادر الرئيس محمد عبد هللا فرماجو على رأس وفد صومالي رفيع
دن بريطانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الصومال الذي عقد في العاصمة البريطانية لن

 .لحشد الدعم للحكومة الصومالية في مجاالت السياسة واألمن والتنمية
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 و: اغتيال مساعد رئيس المحكمة العليا في مقديشوماي 9

أو عمر مساعد رئيس المحكمة العليا في مديرية وابري  مرسل اغتال مسلحون في ذلك اليوم 
 .بالعاصمة مقديشو

 انطالق المؤتمر الدولي لدعم الصومال في لندن مايو:  10

ال بمشاركة قادة الصومانطلقت في ذلك اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول الصومال في لندن 
 .وفود دولية لحشد الدعم للحكومة الصوماليةو 

 سليم مساعدات غذئية وطبية من مصر للحكومة الصوماليةمايو: ت 11

 سلمت السفارة المصرية لدى مقديشو للحكومة الصومالية منحة مساعدات غذائية وطبية مقدمة
ن من الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي قامت بتوصيل شحنة المساعدات جوا ع

 .ة الشعب الصومالي من ازمة الجفافبهدف إغاث C130 طريق طائرة شحن عسكرية طراز

 الرئيس الصومالي يلتقي مع وزير الدفاع األمريكي  مايو: 12

وزير لقاء بين الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو و  اليوم تناقلت وسائل اإلعالم في ذلك
 منيةالدفاع األمريكي جيم ماتيس في العاصمة البريطانية لندن،  وناقش المسؤوالن القضايا األ

 .وا عادة بناء القوات الوطنية الصومالية

 وصول صوماليين مرحلين من أمريكا إلى مقديشو  مايو: 12

صوماليا تم ترحيلهم من الواليات المتحدة إلى العاصمة الصومالية  67وصل في ذلك اليوم 
 مقديشو.
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 باكات قبلية في والية غلمدغتشأشخاص با 6مايو: مقتل  14

يب عشرة آخرون باشتباكات قبلية في منطقة "ليب عانود" في محافظة  قتل ستة أشخاص وأص
 غلغذود بوالية غلمدغ وسط الصومال.

 اإلعالن عن كتلة برلمانية معارضة مايو: 14

بد ها النائب عللحكومة الصومالية يترأس تم في ذلك اليوم اإلعالن عن كتلة برلمانية معارضة
 .نيروبي، وأطلق عليها اسم "الكتلة التقدمية"الرشيد محمد حدغ في العاصمة الكينية 

 مقتل ثالثة جنود في مقديشو مايو: 17

 في مقديشو. في مديرية وذجربتفجير سيارة مفخخة ثالثة جنود  في ذلك اليوم لتق

 من حركة الشباب مايو: تنفيذ حكم اإلعدام في حق عنصر 18

 ومق عبد القادر عبده حسن المحكي حنفذت السلطات الصومالية في ذلك اليوم حكم اإلعدام ف
في  من قبل المحكمة العسكرية والمتهم بالمسئولية عن تفجير وقع في مديرية وابري في مقديشو

 .أشخاص 10وأودى بحياة  2016السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 

 مايو: وصول قوات شرطة زامبية إلى مقديشو 20

)أميصوم( عن وصول قوات شرطة زامبية في ذلك  االفريقي في الصومال دتحااالأعلنت بعثة 
 .اليوم إلى مقدشو للمشاركة في تدريب الشرطة الصومالية وعملية حفظ السالم
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 مايو: الرئيس الصومالي يزور السعودية 20

اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية  ذلك وصل الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في
 .ية اإلسالمية األمريكية المنعقدة بالرياضللمشاركة في القمة العرب

 مايو: الرئيس الصومالي يلتقي مع نظيره األمريكي في الرياض 21

 رامب،تالتقى الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم مع نظيره األمريكي دونالد 
 .اضالسعودية الريوذلك على هامش القمة العربية اإلسالمية األمريكية المنعقدة في العاصمة 

 مايو: هجوم على حافلة تقل رياضيين في محافظة شبيلى السفلى 22
 ”الشرق األوسط”و” المن“تعرضت في ذلك اليوم حافلة ركاب تقل العبين رياضيين من فريقي  

وي بمحافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب غلقدم لهجوم مسلح بضواحي مدينة أفلكرة ا
لكرة القدم ” الشرق األوسط“مقتل يوسف علي حيدر نائب مدرب فريق  الصومال، مما أسفر عن

صابة العبين اثنين من فريق   لكرة القدم.” المن“وا 
 مايو: لقاء بين سيالنيو وغلير في هرغيسا 22

عقد اجتماع بين رئيس إدارة أرض الصومال االنفصالية أحمد محمد سيالنيو ورئيس إدارة 
 .اليوم في مدينة هرجيسا عاصمة إدارة أرض الصومالخاتمة علي خليف غلير في ذلك 

 يزور جيبوتي الصومالي مايو: الرئيس 23

 زار الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم جمهورية جيبوتي، والتقى كذلك
 نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلى.
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 صومالاشخاص بأول تفجير انتحاري نفذه داعش في ال 5مقتل مايو:  24

نفسه في مدينة بوصاصو  تفجير انتحاري بجروح جراء  ن آخرو  5وأصيب  أشخاص 5قتل 
عاصمة محافظة بري بوالية بونتالند شمال شرق الصومال، وهو أول تفجير انتحاري تبنى 

 .مسؤوليته في الصومالتنظيم داعش 

 مايو: الرئيس الصومالي يزور الدوحة 24

،  فرماجو في ذلك اليوم  إلى العاصمة القطرية الدوحةوصل الرئيس الصومالي محمد عبد هللا
 .وذلك في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من أمير قطر تميم بن حمد لزيارة الدوحة

 و: مقتل ثمانية أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشوماي 24

تهدفت آخرون بجروح إثر تفجير سيارة مفخخة اس 11 أصيبأشخاص و  8 في ذلك اليوم قتل
 .الجنود الحكوميون بالقرب من ميناء مقديشو الدولي مطعما يرتاده

 مدنية في مقديشو مايو: اغتيال 26 

في مديرية هودن وسط  حليمة علمية تدعى ياغتال مسلحون مجهولون في ذلك اليوم مدن
ن في عملية اختيار أعضاء البرلما ينة من المشاركيالعاصمة الصومالية مقديشو، وكانت الضح

 الصومالي.
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 مايو: وصول باخرة إغاثية من اإلمارات إلى الصومال 26

طن من المواد  1700وصلت الى ميناء بربرة شمال غرب الصومال باخرة إغاثية تحمل 
اإلغاثية األساسية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية الى الشعب 

 يشية.ساعدته على تخطي الظروف المعالصومالي لم

 عناصر مشتبه بهم بانتمائهم لحركة الشباب 6اعتقال سلطات أرض الصومال مايو:  26

اعتقلت سلطات أمن إدارة أرض الصومال ستة عناصر مشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب، 
 .يسا عاصمة اإلدارةغلطات األمن في مدينة هر وذلك في عمليات أمنية نفذتها س

 ئبين إقليميين في جوباالندمايو: رفع الحصانة عن نا 28

 رفع مجلس النواب في والية جوباالند اإلقليمية الحصانة عن نائبين في المجلس، وهما عبد
ئيس وذلك بعد أن وجها اتهاهمات بالدكتاتورية وقمع الحريات لر   القادر ابراهيم ومحمد يوسف

 .الوالية احمد مذوبى

 غملدغمايو: اتفاقية هدنة بين واليتي بونتالند و  28

ات توصلت واليتا بونتالند وغلمدغ اإلقليميتان بالصومال إلى اتفاقية هدنة، وذلك في مباحث
 .جرت بين مسؤولي الواليتين في ذلك اليوم في مدينة عدادو مقر والية غلمدغ المؤقت

 تحطم طائرة أمريكية في مطار آدم عدي في مقديشو مايو: 30

صة طائرة مملوكة لشركة أمن أمريكية خا برا حول تحطمتداولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم خ
 آدم عدي الدولي في مقديشو. في مطار
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 ال شخصين أحدهما جندي في مقديشويمايو: اغت 31

اغتال مسلحون مجهولون في ذلك اليوم شخصين، أحدهما جندي حكومي واآلخر شيخ قبلي، 
 .في حادثين متفرقين بالعاصمة الصومالية مقديشو

 للقصر الرئاسي اتعيين فهد ياسين مدير  مايو: 31

طاهر مديرا  يفهد ياسين حاج عين الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم
 .عاما للقصر الرئاسي في مقديشو

 

 مقتل زعيم عشيرة في مقديشو يونيو: 1

الرجل قد  في مديرية وابري في مقديشو. وكان يدعى محمد أبوبكر اغتال مسلحون زعيم عشيرة
 ختيار أعضاء البرلمان الصومالي.عملية ا فيساهم 

  وفاة ستة سجناء بمرض اإلسهال المائي في أرض الصومال يونيو: 3

هم بوباء اإلسهال المائي في السجن المركزي في مدينة برعو تتوفي ستة سجناء نتيجة إصاب
 بأرض الصومال.

 بالصوماليونيو: سقوط طائرة إغاثية في والية جوباالند  3

محافظة غدو بوالية  عاصمةسقطت طائرة إغاثية في ذلك اليوم في مطار مدينة غربهاري 
 جوباالند جنوب الصومال.

 

 يونيو شهر
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 يونيو: مقتل جندي بهجوم بقنبلة يدوية في والية جوباالند بالصومال 5

آخرون جراء هجوم بقنبلة يدوية شنه مجهول على  14لقي جندي حكومي مصرعه وأصيب  
ند شرطة في مدينة كيسمايو عاصمة محافظة جوبا السفلى والمقر المؤقت لوالية جوباالمركز لل

 .في جنوب الصومال

 يونيو: إصابة ثالثة جنود بتفجير في والية هيرشبيلى 5

القريبة من مدينة ” كونغو“في قرية في ذلك اليوم  أصيب ثالث جنود حكوميين بتفجير وقع
 .مالجوهر عاصمة والية هيرشبيلى بالصو 

 مقتل جندي حكومي في مقديشو يونيو: 7

 .يوم في مديرية ورطيغلى في مقديشوحكومي في ذلك ال قتل جندي 

 الصومال يدعو إلى تسوية الخالف بين دول عربية وقطريونيو:  7

دعت الحكومة الصومالية في ذلك اليوم إلى تسوية الخالفات بين بعض الدول العربية وقطر 
 بواسطة كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي. على طاولة المفاوضات

 قوات بونتالند بهجوم مباغت من حركة الشبابجنديا من  65مقتل  يونيو: 8

وم جنديا من قوات الدراويش التابعة لحكومة والية بونتالند اإلقليمية جراء هج 65قتل نحو 
بالقرب من ” أف أرور“منطقة  مباغت شنته مليشيات حركة الشباب على قاعدة عسكرية في

 بري.فظة  جبال غلغال بمحا
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 يونيو: الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد من سفيرة كندا 8

ندا تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم اوراق االعتماد من سفيرة ك 
طار آدم عدي الدولي في الجديدة لدى الصومال سارة هراديكي، وذلك في مناسبة عقدت في م

 .العاصمة الصومالية مقديشو

 أشخاص باشتباكات في مدينة بيدوا 10 يونيو: مصرع 9

مجموعتين من قوات بين  اشتباكات آخرون بجروح جراء 9مصرعهم واصيب  اشخاص 10لقي 
في مدينة  في إطار عملية توزيع مساعدات غذئية لنازحين أمن والية جنوب غرب الصومال

 .قر الواليةبيدوا م

 أرض الصومال تعلن قطع العالقات مع قطر يونيو:  10
جية اعلنت إدارة أرض الصومال االنفصالية في ذلك اليوم دعمها الكامل لمواقف الدول الخلي 

 .التي قطعت العالقات مع قطر
 يونيو: اغتيال تاجر في مقديشو 11

جار في سوق بمديرية وابري اغتال مسلحون مجهولون في ذلك اليوم أحمدي عريف أحد الت 
 .بالعاصمة مقديشو

 لحركة الشباب في محافظة شبيلى السفلىمعقل قصف جوي على  يونيو: 11
لحركة الشباب في منطقة تورتورو في محافظة  معقل عسكري قصفت طائرات أجنبية على 

 .شبيلي السفلى بوالية جنوب غرب الصومال
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 ي مقديشوشخصا بهجوم عنيف ف 18مقتل  يونيو: 14

شخصا، بينهم مواطن سوري، وأصيب ثالثون آخرن بجروح جراء هجوم عنيف شنته  18قتل 
في مديرية هودن بالعاصمة الصومالية ” بيتزا هاوس”و” بوش“حركة الشباب على مطعمي 

 .مقديشو

  يونيو: وزيرة التنمية الدولية البريطانية تزور مقديشو 17

 التقتالدولية البريطانية بريتي باتيل العاصمة مقديشو، و  زارت في ذلك اليوم  وزيرة التنمية
 .خالل زيارتها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.

 اتفاقية بين إدارتي أرض الصومال وخاتمة يونيو: 18

حول توصل إدارتي أرض الصومال وخاتمة  اتداولت بعض وسائل اإلعالم في ذلك اليوم خبر  
 .يسا عاصمة ارض الصومالغة بنود، في مدينة هر تتكون من خمسإلى اتفاقية 

 اعتقال قيادي في حركة الشباب في مقديشو يونيو: 19

أعلنت الحكومة الصومالية اعتقال عبد الوهاب خليف أحمد القيادي في حركة الشباب ورئيس 
 جهاز األمنيات التابع للحركة في محافظة بنادر نتجية عملية جرت في مقديشو.

 حكمة العسكرية تصدر حكما باإلعدام على جنديالميونيو:  19

ده على الجندي أحمد عبدهللا عب عداماإلالدرجة األولى للقوات المسلحة حكما بأصدرت محكمة 
 في مقديشو. وزير األشغال العامة واإلسكان عباس عبدهللا سراجيالذي أدين بقتل 
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 شخصا بتفجير انتحاري في مقديشو 15مقتل يونيو:  20

شخصا وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم بسيارة مفخخة نفذه انتحاري استهدف مقر  15قتل 
 .وإدارة مديرية ودجر جنوب غربي العاصمة مقديش

 يونيو: رئيس الصومال يزور أوغندا 21

دية العاصمة األوغنفي ذلك اليوم في زيارة إلى  وصل الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو
 .كمباال

 ثمانية بتفجير انتحاري في مقديشو مقتل يونيو: 22

استهدف مركز  أصيب أكثر من عشرة آخرين جراء هجوم بسيارة مفخخةو  أشخاص قتل ثمانية
 في مديرية وابري في العاصمة الصومالية مقديشو.الشرطة 

 واشنطن تشطب اسم أبي منصور من القائمة اإلرهابيةيونيو:  23

شطب مختار روبو أبو منصور القيادي البارز في أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عن  
 حركة الشباب من الئحة اإلرهاب، كما تداولته وسائل اإلعالم في ذلك اليوم.

 انقطاع خدمة االنترنت من مقديشو يونيو: 25

بية، بالعاصمة مقديشو والمحافظات الجنو  خدمة اإلنترنت كايبل بحري يزود انطقع في ذلك اليوم
 .يوما 22مدة واستمرت األزمة ل
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 وماليوليو: الرئيس الصومالي يعلن استعداد حكومته الستئناف المفاوضات مع أرض الص 1

استعداد حكومته الستئناف  اليوم أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك
يوليو عيد  1المفاوضات مع إدارة أرض الصومال، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس في مناسبة 

 تعمرةاستقالل األقاليم الجنوبية من المستعمر اإليطالي واتحادها مع األقاليم الشمالية المس
 .البريطانية

 يوليو: إنضمام الصومال إلى رئاسة منظمة الصحة العالمية 1

تداولت وسائل اإلعالم الصومالية في ذلك اليوم انضمام الصومال إلى رئاسة منظمة الصحة 
نظمة وزيرة الصحة الصومالية فوزية ابوبكر نور نائبة للمدير العام لمالعالمية، بعد انتخاب 

 .الصحة العالمية في جلسة انتخابية عقدت في جنيف في نهاية شهر يونيو

 مقتل عناصر من حركة الشباب بغارة أمريكية جنوب الصومال يوليو: 2

معقال ية استهدفت غارة جوية أمريك لقي عناصر من حركة الشباب بينهم قيادي مصرعهم جراء
لحركة الشباب بالقرب من مدينة براوى بمحافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب  عسكريا

 الصومال.

 عنصرا من حركة الشباب باشتباكات في والية جوباالند 13يوليو: مقتل  4

حركة الشباب  من قتل ثالثة عشر عنصرا من حركة الشباب باشتباكات بين الجيش وعناصر
 ة جوبا السفلى بوالية جوباالند جنوب الصومال.في محافظ

 يوليوشهر 
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 يوليو: هجوم بقذائف الهاون على القصر الرئاسي 4

بالعاصمة  شن مسلحون في ذلك اليوم هجوما بقذائف الهاون على مقر القصر الرئاسي
صابة اثنين آخرين بجروحوالصومالية مقديش  .، مما أسفر عن مقتل جندي وا 

 يوليو: انطالق مؤتمر أمني وطني في مقديشو 5

ألمن في ذلك اليوم مؤتمرا رفيع المستوى حول ا محمد عبد هللا فرماجو افتتح الرئيس الصومالي
 القومي في مقديشو، وشارك فيه مسؤولون الحكومة الفيدرالية والواليات اإلقليمية.

 القات مع قطريوليو: شارماركي يدعو الحكومة الصومالية إلى قطع الع 7

دعا عمر عبد الرشيد شارماركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء السابق الحكومة إلى قطع 
 العالقات مع قطر بناء على المصالح االستراتيجية للصومال.

 يوليو: إعالن عن تشكيل لجنة وطنية لدعم الجيش 8

لي في حفل عقد في اإلعالن عن تشكيل لجنة وطنية لدعم الجيش الصوما اليوم تم في ذلك
 بحضور الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري.مقديشو 

 استقالة الجنرال غالب من  رئاسة اللجنة الوطنية لدعم الجيشيوليو:  9

استقال الجنرال جامع محمد غالب من رئاسة اللجنة الوطنية لدعم الجيش بعد ساعات من 
 اللجنة. تعيينه لمنصب رئيس
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 مباحثات صومالية مصرية للتعاون في المجال العسكري ومكافحة اإلرهابيوليو:  10

ية زار قائد الجيش الصومالي السابق اللواء أحمد محمد جمعاله في ذلك اليوم العاصمة المصر 
القاهرة، وأجرى مباحثات مع ضباط مصريين لتعاون الدولتين في المجال العسكري ومكافحة 

 .اإلرهاب

 إخالء قوات االتحاد األفريقي مقر الجامعة الوطنية في مقديشويوليو:  11

 يشو.للجامعة الوطنية الصومالية في مقدمقر غهير  أخلت قوات االتحاد األفريقي في ذلك اليوم

 مقتل ثالثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في ضواحي مقديشويوليو:  13

محملة بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة  ون قتل ثالثة أشخاص مدنيين وأصيب سعبة آخر 
 .سينكاطير بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو بالفحم في نقطة تفتيش في منطقة

 يوليو: اختطاف عمال إغاثية في والية جنوب غرب الصومال 15

أشخاص من موظفي منظمة خيرية محلية تدعى  10حركة الشباب  من  اختطف مسلحون 
 .محافظة باي بوالية جنوب غرب الصومال اإلقليميةغريدو في 

 مقتل ستة أشخاص باشتباكات عشائرية في محافظة شبيلى الوسطى يوليو: 17

في منطقة قريبة من مدينة في اشتباكات عشائرية  آخرون بجروح 3 وأصيبأشخاص  6قتل 
 بوالية هيرشبيلى. محافظة شبيلي الوسطىفي   بلعد
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 من حكومة والية بونتالندسحب الثقة  يوليو: 18

ية حكومة الوال ثقته عنالسحب ل اليوم برلمان والية بونتالند اإلقليمية في ذلك أعضاء صوت
 بأغلبية.

 مقتل خمسة مدنيين بغارة جوية في جنوب الصومال يوليو: 18

جراء قصف جوي نفذته طائرات  ون بجروحثمانية آخر  وأصيبمدنيين،  أشخاص قتل خمسة
 .بوالية جوباالند جنوب الصومال محافظة جوبا السفلىفي ة حربية مجهول

 لحركة الشباب  معسكروليو: هجوم أمريكي صومالي على ي 20

لحركة الشباب في  معسكر شتركة عملية جوية وبرية علىشنت قوات أمريكية وصومالية م
 منطقة تورتورو في محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال.

 ختطاف ثالث عامالت في منظمة محليةيوليو: ا 21

في  مختصة اختطف مسلحو حركة الشباب ثالث سيدات صوماليات يعملن لمنظمة محلية
بوالية  كلم من مدينة بلدوين  45مجال بحث االلغام في قرية فرلباح الواقعة على بعد 

 .هيرشبيلى

 سجين صومالي من سجون في إثيوبيا 100يوليو: إطالق سراح نحو  22

مواطن صومالي تم اإلفراج عنهم من سجون في  100ل في ذلك اليوم إلى مقديشو نحو وص
 إثيوبيا.
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 قي بسفير بريطانيا لدى الصومالتيوليو: رئيس أرض الصومال السابق يل 23

يا التقى رئيس إدارة أرض الصومال السابق أحمد محمد سيالنيو في ذلك اليوم مع سفير بريطان
كار في القصر الرئاسي في مدينة هرجيسا عاصمة إدارة أرض لدى الصومال ديفيد كون

 .الصومال

 عناصر من حركة الشباب لوالية جنوب غرب الصومال 4 استسالم يوليو: 23

الم  أربعة عناصر من حركة سأكد مسؤولو والية جنوب غرب الصومال في ذلك اليوم است
 الشباب ثالثة منهم في سن المراهقة  للسلطات.

 جنود بتفجير بضواحي مدينة بيدوا 3مقتل  يوليو: 23

ثالثة جنود حكوميين واصيب اخرون بجروح جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف سيارة  قتل
 بوالية جنوب غرب الصومال. عسكرية بضواحي مدينة بيدوا

 يوليو: إعدام أربعة متهمين باالنتماء لحركة الشباب في بلدة حواء 24

صر بوالية جوباالند أربعة عنا غذو مدينة بلدة حواء في محافظة أعدمت السلطات الحكومية في
 .اتهموا باالنتماء لحركة الشباب والوقوف وراء قتل زعيم قبلي

 اليةتعيين أدنا اسماعيل مندوبة أرض الصومال للمفاوضات مع الحكومة الصوم :يوليو 24

 ين بموجبه السيدة ادناأصدر رئيس إدارة أرض الصومال أحمد محمد محمود سيالنيو مرسوما ع
 .آدم اسماعيل مندوبة اإلدارة في المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية
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 الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد من سفير فرنسا يوليو: 25

سا أوراق االعتماد من سفير فرن في ذلك اليوم تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو
 .في مقديشو الرئاسي قصرالوذلك في مناسبة عقدت في  مال أنتوني سيفان،الجديد لدى الصو 

 يوليو: اتفاقية بين اتحادي العمال الصومالي والتركي في مقديشو 25

 و.هما في مقديشنوقع اتحادا العمال الصومالي والتركي في ذلك اليوم إلى اتفاقية تعاون بي

 جموعتين من القواتجنود حكوميين باشتباكات بين م مقتليوليو:  26

قتل  ثالثة جنود، بينهم ضابط رفيع، باشتباكات بين مجموعتين من القوات الصومالية في 
 مقديشو.

 يوليو: سفير الصومال لدى األمم المتحدة يقدم أوراق اعتماده لألمين العام 26

 لعاممين اقدم سفير الصومال لدى األمم المتحدة ابوبكر محمد في ذلك اليوم أوارق اعتماده لال
 .لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

بي داني يوليو: برلمان والية بونتالند يوافق على اتفاقية تطوير ميناء بوصاصو مع مو  27
 العالمية

وير ية تطوافق أعضاء مجلس النواب في والية بونتالند اإلقليمية في ذلك اليوم بأغلبية على اتفاق
 .ميناء بوصاصو مع مواني دبي العالمية
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 يوليو: جرح ثالثة أشخاص بانفجار في مقديشو 29

أصيب ثالثة أشخاص مدنيين في ذلك اليوم بانفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الشارع في 
 مالية مقديشو.و العاصمة الص

 جنود حكوميين وأسر خمسة منهم في أفغوي  3يوليو: مقتل  29

 ت الحكومة الصوماليةع عسكرية للقواشن مسلحو حركة الشباب في ذلك اليوم هجوما على مواق
وي بمحافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال، مما أسفر عن مقتل غفي مدينة أف

صابة آخرين  باإلضافة إلى أسر خمسة عناصر  بينهم ضابط. ،ثالثة جنود حكوميين وا 

 يوليو: مقتل عشرة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو 30

واصيب آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة في مديرية وابري في قتل عشرة أشخاص 
 مقديشو.

 مقتل جنود من قوات االتحاد األفريقي في محافظة شبيلى السفلى يوليو: 30

نصبت مليشيات حركة الشباب كمينا لقوات أوغندية ضمن بعثة االتحاد األفريقي في محافظة 
 39أعلنت حركة الشباب في ذلك اليوم مقتل شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال، و 
 من جنودها. 12جنديا، لكن الحكومة األوغندية اعترفت بمقتل 

 يوليو: تعديل وزاري في حكومة والية جنوب غرب الصومال 30

أجرى رئيس والية جنوب غرب الصومال اإلقليمية شريف حسن شيخ آدم في ذلك اليوم تعديال 
 .ليميةوزاريا شامال في حكومته اإلق
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 مقتل قيادي بارز في حركة الشباب يوليو: 31

" علي جبل" المعروف بـ حركة الشباب علي محمد حسينفي  في ذلك اليوم القيادي البارز قتل
في عملية مشتركة نفذتها القوات األمريكية والصومالية بالقرب من مدينة تورتورو في محافظة 

 .شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال

 

  كيسمايو شخصا بانفجار سيارة ملغومة في 17: إصابة أغسطس 1

دفت مقهى بوسط مدينة كسمايو عاصمة شخصا إثر انفجار سيارة ملغومة استه 17 أصيب
 والية جوباالند اإلقليمية.محافظة جوبا السفلى ب

 مقتل شخصين باشتباكات عشائرية في مدينة مركا أغسطس: 1

مدينة مركا الساحلية حاضرة ذلك اليوم في  في اندلعت اشتباكات عشائريةقتل شخصان ب
  بوالية جنوب غرب الصومال. محافظة شبيلي السفلى

 أغسطس: الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد من سفير أيرلندا الشمالية 1

لندا تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم أوراق االعتماد من سفير أير 
 الية فينسنت أونيل، وذلك في مناسبة عقد في القصر الرئاسي في مقديشو.الشم
 
 جمهورية التشيك سفيرمن أغسطس: الرئيس الصومالي يتسلم أوراق االعتماد  1

ورية تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم أوراق االعتماد من سفير جمه
 قد في القصر الرئاسي في مقديشو.التشيك كاريل هيك، وذلك في مناسبة ع

 

 أغسطسشهر 
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 يستقيل من منصبه رئيس برلمان إدارة أرض الصومالأغسطس:  2

في ذلك  ”عرو” عبد الرحمن محمد عبد هللا إدارة أرض الصومال السابق استقال رئيس برلمان
 ، وذلك من أجل الخوض في االنتخابات الرئاسية لإلدارة.اليوم من منصبه

 يوافق على ترشيح أفغوي لمنصب المدقق العام للدولة أغسطس: مجلس الوزراء 3

لس وافق مجلس الوزراء الصومالي في ذلك اليوم على مقترح تقدمت به وزارة المالية إلى المج
 .بشأن ترشيح محمد علي أفغوي مدققا عاما للدولة

 بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو مقتل شخصينأغسطس:  4

 على جانب الشارع  سيارة مفخخة كانت متوقفة فجارقتل شخصان وأصيب خمسة جراء ان
 بشارع مكة المكرمة بالعاصمة مقديشو.” تريبيانو”بالقرب من منطقة 

 مقديشوفي هجوم مسلح بشخصين أحدهما مسؤول  أغسطس: اغتيال 5

هجوم مسلح في مديرية ب علي علمياغتيل شخصان، أحدهما محافظ محافظة غلغذود محمد 
 في ذلك اليوم.ياقشيد في مقديشو 

 أغسطس: اغتيال شيخ قبيلة في مقديشو 5 

 مديرية طركينلي جنوب مقديشو.في يدعى غيدي فرطيه  اغتيل في ذلك اليوم زعيم قبيلة

 في الصومالجنديا كينيا أسيرا  أغسطس: إعدام حركة الشباب 6

ر من عام كانت تحتجزه لمدة أكث أسير أعلنت حركة الشباب في ذلك اليوم إعدام جندي كيني
 .في الصومال
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 أغسطس: انتخاب باشي محمد رئيسا لمجلس الشعب بأرض الصومال 6

النائب باشي محمد فارح رئيسا  في ذلك اليوم انتخب أعضاء مجلس الشعب بأرض الصومال
 .لمجلس الشعب باإلدارة

 أغسطس: إعالن غاس عن تشكيلة حكومة بونتالند اإلقليمية 7

اإلقليمية عبد الولي علي غاس في ذلك اليوم عن تشكيلة مجلس أعلن رئيس والية بونتالند 
 .وزراء الوالية في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غروي عاصمة الوالية

 اغتيال مسؤول سابق في والية بونتالندأغسطس:  7

في مدينة ”  خضر بونعون “نائب محافظ محافظة بري السابق اغتال مسلحو في ذلك اليوم
 ظة بري بوالية بونتالند شمال شرقي الصومال.بوصاصو حاضرة محاف

 أغسطس: اندالع حريق في سوق بكارو في مقديشو 8

 .شب حريق هائل في ذلك اليوم في سوق بكارو المركزي في العاصمة الصومالية مقديشو 

ب األفريقية في جنو  اتأغسطس: مشاركة جواري في المؤتمر السنوي لرؤساء البرلمان 8
 أفريقيا

مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري في ذلك اليوم في المؤتمر  شارك رئيس
 السنوي لرؤساء البرلمانات األفريقية في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
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شخصا باشتباكات بين مليشيات أبي منصور ومليشيات حركة  20مقتل  أغسطس: 9
 الشباب

ب ت تابعة للقيادي المنشق عن حركة الشبااندلعت اشتباكات عنيفة في ذلك اليوم بين مليشيا
 20مختار روبو أبو منصور وبين مليشيات حركة الشباب، وأسفرت االشتباكات عن مقتل 

 شخصا على األقل.

 أغسطس: مقتل جندي بهجوم انتحاري في السجن المركزي في مقديشو 11

يشو، مما أسفر فجر انتحاري نفسه في ذلك اليوم داخل السجن المركزي بوسط العاصمة مقد
 عن مقتل جندي حكومي.

 استسالم أبومنصور للحكومة الصوماليةأغسطس:  13

 في ذلك اليومالقيادي السابق المنشق عن حركة الشباب ” أبومنصور“مختار روبو علي  استسلم
 الصومالية. لحكومةل

 استقالة جماعية لوزراء في حكومة والية هيرشبيلى اإلقلميية أغسطس: 13

ن نواب وزراء في ذلك اليوم استقالتهم بشكل جماعي م 7وزراء ووزير دولة واحد و قدم أربعة
 .مجلس وزراء والية هيرشبيلى اإلقليمية

 أغسطس: حجب الثقة من رئيس والية هيرشبيلى السابق 14

صوت أعضاء مجلس نواب والية هيرشبيلى اإلقليمية في ذلك اليوم بأغلبية لحجب الثقة عن 
 سابق علي عبد هللا عسبله.رئيس الوالية ال
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 سيارته تفجير مصرع سائق أجرة جراءأغسطس:  14

دم بالقرب من مطار آ قتل سائق سيارة أجرة في ذلك اليوم بتفجير سيارته بعبوة ناسفة الصقة
 مقديشو.في عدي الدولي 

 مايو في مقديشو 15أغسطس: إعادة افتتاح مدرسة  14

لى مايو التعليمية في مديرية ورطيغ 15افتتاح مدرسة أعادت الحكومة المصرية في ذلك اليوم 
 .بالعاصمة الصومالية مقديشو

 أغسطس: مقتل ثالثة أشخاص من أسرة واحدة في مقديشو 15

م مسلح شنه قتل ثالثة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء هجو 
 ة في مديرية هودن في مقديشو.ينمجهولون على سيارة مد

 طس: قائد الجيش األوغندي يزور مقديشوأغس 15

 .زار في ذلك اليوم قائد الجيش األوغندي الجنرال ديفيد موهوزي العاصمة مقديشو

 والية بونتالند الصومالية تقطع العالقات مع قطر أغسطس: 16

 اإلقليمية في الصومال في ذلك اليوم قطع العالقات مع قطر. والية بونتالندأعلنت 

 الصومال لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده ألردوغان أغسطس: سفير 16

 لتركيقدم سفير الصومال لدى تركيا جامع عبد هللا محمد في ذلك اليوم أوراق اعتماده للرئيس ا
 .دوغانر رجب طيب أ
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 أغسطس: ثالث ضربات أمريكية تقتل سبعة عناصر من حركة الشباب 17

ن اليوم أن ثالث ضربات جوية قتلت سبعة مأعلنت قيادة الجيش األمريكي في أفريقيا في ذلك 
 .مسلحي حركة الشباب في الصومال

 أغسطس: مصادقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة اإلرهاب 17

صادق أعضاء مجلس الوزراء الصومالي في ذلك اليوم بأغلبية على مشروع قانون مكافحة 
 اإلرهاب.

 أغسطس اغتيال حكم رياضي في مقديشو 17

ن مجهولون في ذلك عثمان جامع دراع رئيس لجنة الحكام في االتحاد الصومالي اغتال مسلحو 
 .مقديشو مديرية ورطيغلى لكرة القدم في

 مدنيين بتفجير في محافظة شبيلى السفلى 10مقتل أغسطس:  19

أشخاص مدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب  10قتل 
 .ة نقل عمومية في محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومالالشارع تعرضت له سيار 

 أغسطس: الرئيس الصومالي يغادر إلى مصر 20

ة في غادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم إلى العاصمة المصرية القاهر 
 .زيارة رسمية
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 أغسطس: مقتل ستة أشخاص باشتباكات في والية غلمدغ 20

ستة أشخاص وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح اثر اشتباكات وقعت بين قوات أمن والية قتل 
في ضواحي مدينة ” غير شرعية“غلمدغ اإلقليمية ومليشيات قبلية وضعت حاجزا لجمع إتاوات 

 .عدادو مقر والية غلمدغ المؤقت

 أغسطس: وصول كتيبة من القوات البوروندية إلى الصومال 21

ام قوات البوروندية في ذلك اليوم إلى العاصمة الصومالية مقديشو، لالنضموصلت كتيبة من ال
 إلى عملية بعثة االتحاد األفريقي.

 أغسطس: إعالن تشكيلة حكومة والية غلمدغ 21

 22و وزيرا 22تم اإلعالن في ذلك اليوم عن تشكيلة حكومة والية غلمدغ اإلقليمية المكونة من 
 وزير دولة. 8نائب وزير و

 غسطس: تعيين وزير األشغال العامة واإلسكانأ 22
عين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في ذلك اليوم صادق عبد هللا عبده وزيرا 

 .لألشغال العامة واإلسكان

 شخصا بمرض اإلسهال نتيجة التسمم بمياه شرب في بونتالند 17وفاة أغسطس:  23

إثر تعرضهم إلسهال شديد جراء التسمُّم  شخصا 17وفاة أعلنت مصادر صحية في ذلك اليوم 
 في والية بونت الند شمال شرقي الصومال.” تمرشا“بمياه شرب ملوثة في منطقة 
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 في والية جنوب غرب الصومال أغسطس: اغتيال شيخ قبيلة  23 

اغتيل في ذلك اليوم شيخ قبيلة يدعى "دران علي أحمد" في مدينة أفغوي في محافظة شبيلى 
 الية جنوب غرب الصومال.السفلى بو 

 أغسطس: افتتاح محجر بيطري في مدينة كيسمايو 24

 تم في ذلك اليوم افتتاح محجر بيطري في مدينة كيسمايو بوالية جوباالند جنوب الصومال.

 مقتل عشرة أشخاص بهجوم أمريكي صومالي في محافظة شبيلى السفلى أغسطس: 25

 محافظة شبيلى السفلىببلدة بريري مشترك في أمريكي صومالي  قتل عشرة أشخاص إثر هجوم
 بوالية جنوب غرب الصومال.

 نأغسطس: حكومة والية غلمدغ اإلقليمية تنال ثقة البرلما 26

 نالت حكومة والية غلمدغ اإلقلميية في ذلك اليوم ثقة برلمان الوالية بأغلبية.

 أغسطس: حظر وزراء الحكومة من نشر تغريدات سياسية 26

رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في ذلك اليوم أمرا تم بموجبه حظر أصدر مكتب 
 .وزراء الحكومة الفيدرالية من نشر تغريدات سياسية على مواقع التواصل االجتماعي

 تسليم قلب طغح إلثيوبيا أغسطس: 27

عبد الكريم شيخ موسى "قلب طغح" القيادي في ذلك اليوم  سلطات األمن الصوماليةسلمت 
 بارز في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين إلى السلطات اإلثيوبية.ال
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 أغسطس: هروب سجناء من سجن في هرغيسا 28

هرب حوالي عشرة سجناء من السجن المركزي في مدينة هرجيسا عاصمة إدارة أرض الصومال 
 االنفصالية، وفقا لما تداولته وسائل اإلعالم في ذلك اليوم.

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال دمدأغسطس: مجلس األمن ي 30

اعتمد مجلس األمن الدولي في ذلك اليوم قرارا بتمديد بعثة االتحاد اإلفريقي في الصومال 
 .2018مايو  31، حتى ”أميصوم“

 

 اندالع حريق في سوق بعاد ثاني أكبر سوق في مقديشو سبتمبر: 2

ة د ثاني اكبر سوق بالعاصمة الصوماليفي أجزاء من سوق بعافي ذلك اليوم  اندلع حريق هائل
 .مقديشو

 بهجو لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في والية جوباالند 10مقتل  سبتمبر:   3

الشباب في ذلك اليوم على قاعدة عسكرية  حركةمسلحو قتل عشرة أشخاص بهجوم عنيف شنه 
 أوالية جوباالند، وبدفي  في منطقة بولو غدود بالقرب من مدينة كسمايو للقوات الصومالية

 الهجوم بتفجير سيارة مفخخة أمام القاعدة، وأعقبته اشتباكات عنيفة.

 

 

 

 سبتمبر شهر
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 قرينة قلب طغح تتهم فرماجو وخيري بتسليم زوجها إلثيوبيا سبتمبر:  3

الرئيس  ONLFالقيادي في جبهة  خضرة محمد عبده قرينة عبد الكريم موسى قلب طغح اتهمت
خيري وقائد جهاز األمن رماجو ورئيس الوزراء حسن علي الصومالي محمد عبد هللا ف

 .عبد هللا سنبلولشه بتسليم زوجها إلى إثيوبيا ت السابقوالمخابرا

 مظاهرات في مقديشو احتجاجا على تسليم قلب طغح إلثيوبيا سبتمبر:  4

شهدت العاصمة مقديشو في ذلك اليوم مظاهرات حاشدة احتجاجا على تسليم "قلب طغح" 
 بيا.إلثيو 

 مقتل شخصين بتفجير بضواحي مقديشو سبتمبر:  4

خصان مدنّيان وأصيب أفراد من القوات الصومالية بجروح جراء تفجير لغم ارضي وضع قتل ش 
 .علي جانب الطريق في منطقة عيلشابياها بضواحي العاصمة مقديشو

 انطالق مباحثات بين واليتي بونتالند وغلمدغ سبتمبر:  5

مباحثات ثنائية بين إدارتي واليتي بونتالند وغلمدغ بحضور كبار ليوم انطلقت في ذلك ا
 .المسؤولين في اإلدارتين في مدينة غالكعيو وسط البالد

 نجاة نائب في مجلس الشيوخ من محاولة اغتيال سبتمبر:  5

من محاولة  في ذلك اليوم نجا النائب حسين علي حاجي عضو مجلس الشيوخ الصومالي 
 .عرضه لهجوم مسلح في مديرية هودن بالعاصمة الصومالية مقديشوت بعداغتيال 
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 : اعتقال داعية إسالمي في هرغيساسبتمبر  5

 من "شيخ آدم سنة" داعية إسالميا يدعى في ذلك اليوماعتقلت قوات أمن إدارة أرض الصومال 
 .يسا عاصمة اإلدارةغمنزله في مدينة هر 

 " بتخطيط أعمال ضد األمن القوميمجلس الوزراء يتهم "قلب طغح سبتمبر: 6

ي اتهم مجلس الوزراء الصومالي في بيان صحفي في ذلك اليوم عبد الكريم قلب طغح القيادي ف
الذي تم تسليمه إلثيوبيا بتخطيط أعمال ضد األمن القومي والعالقة مع حركة  ONLFجبهة 

 الشباب.

 ة جنوب الصومالمقتل ثالثة عناصر من حركة الشباب بغارة أمريكي سبتمبر: 6

ركة حعناصر من  ثالثةفي ذلك اليوم مقتل  القيادة األمريكية فى أفريقيا في بيان صحفي أعلنت
 في منطقة بمحافظة باي بوالية جنوب غرب الصومال. غارة جويةبالشباب 

 مقتل أربعة أشخاص بتفجير انتحاري في بيدوا سبتمبر: 8
ذه انتحاري استهدف مطعما في مدينة بيدوا جراء هجوم نف وأصيب آخرون  أربعة أشخاصقتل 

 عاصمة محافظة باي ومقر والية جنوب غرب الصومال.
 اغتيال ضابط شرطي بضواحي مقديشو سبتمبر: 8

الواقعة  13في منطقة كلم يدعى عمر حسن محمد ضابطا شرطيا اغتال مسلحون في ذلك اليوم
 .بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو

 اغتيال شخص مدني في مقديشو ر:سبتمب 9
ا يمتهن بيع اللحوم في مديرية هودن بالعاصمة مدني اشخصاغتال مسلحون في ذلك اليوم 

 مقديشو.
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 إصابة ضابط في الجيش سبتمبر: 9
 مام منزله في مديرية بونطيري في مقديشو.أيدعى محمد علي حسن  شأصيب ضابط في الجي

 ركز التدريب العسكري اإلماراتي في مقديشوالرئيس الصومالي يتفقد م سبتمبر: 9
 ن في تفقد الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم الجنود الصوماليين المتدربي

 لقواتالتدريب مركز التدريب العسكري الذي تكفلت ببنائه ودعمه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 في مقديشو. المسلحة الصومالية

 مقتل ستة أشخاص بينهم صحفي بتفجير انتحاري في مدينة بلدوين  سبتمبر: 10

بالقرب من  ،بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم مزدحم ،أشخاص  بينهم صحفي 6قتل 
 .مكتب حاكم محافظة هيران في مدينة بلدوين بوسط الصومال

 شخصا بهجوم لحركة الشباب على مدينة بلدة حواء 40مقتل  سبتمبر: 11

ون شخصا على األقل وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم شنته مليشيات حركة قتل أربع
 الشباب في ذلك اليوم على مدينة بلدة حواء. بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة أمام معسكر

 للقوات، وأعقبته اشتباكات عنيفة بين القوات ومليشيات حركة الشباب.
 قديشومقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة في م سبتمبر: 11

بالقرب من  إثر انفجار سيارة مفخخةوأصيب تسعة آخرون بجروح في ذلك اليوم  ناقتل شخص
 .فندق وهليه في شارع مكة المكرمة في مقديشو

 اختطاف ستة عمال إنسانيين في محافظة باي بتمبر:س 12

 ستة عمال إنسانيين في محافظة يعتقد أنهم من حركة الشباب في ذلك اليوم اختطف مسلحون 
 .باي الواقعة بوالية جنوب غرب الصومال
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 ة جنود حكومين في كمين لحركة الشبابستمقتل  سبتمبر: 13

في كمين نصبه لهم عشرة آخرون بجروح  ستة عناصر من الجيش الصومالي وأصيب قتل 
في محافظة شبيلى الوسطى بوالية  عناصر من حركة الشباب في ضواحي مدينة بلعد 

 .هيرشبيلى

 وفاة صحفي متأثرا بجروح في مستشفى بمقديشو :سبتمبر 13

الصحفي الصومالي عبد هللا عثمان معلم متأثرا بجروح في مستشفى توفي في ذلك اليوم 
 بالعاصمة الصومالية مقديشو.

 عناصر من حركة الشباب بغارة أمريكية جنوب الصومال 6مقتل  سبتمبر: 14
 يكية في منطقة قريبة من بلدة كونيو باروغارة جوية امر بستة عناصر من حركة الشباب قتل 

 في محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال. الواقعة

 اعتقال شيوخ قبائل في مدينة طوسمريب سبتمبر: 15

ل في سبعة شيوخ قبائذلك اليوم  في  اعتقل مقاتلون تابعون إلدارة تنظيم أهل السنة والجماعة
 جدود وسط الصومالمدينة طوسمريب عاصمة محافظة جل

 سيطرة حركة الشباب على بلدة بالحدود الصومالية الكينية سبتمبر: 16

واق بمحافظة غدو بوالية -علي بلدة عيلت مليشيات حركة الشباب في ذلك اليوم سيطر 
 .جوباالند جنوب الصومال

 انتخاب واري رئيسا لوالية هيرشبيلى اإلقليمية سبتمبر: 16

ة محمد عبدي وارى رئيسًا جديدًا لواليية هيرشبيلى في ذلك اليوم انتخب أعضاء برلمان وال
 هيرشبيلي.
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 أشخاص باشتباكات بين القوات الصومالية 9مقتل  سبتمبر: 16

قتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء اشتباكات عنيفة بين عناصر من الجيش 
 قديشو.وعناصر من قوات األمن واالستخبارات في منطقة "هانتاطير" في م

 : اغتيال جندي ومدني في مقديشوسبتمبر 16

اغتال مسلحون في ذلك اليوم جنديا حكوميا وشخصا مدنيا في مديرية طركينلى بالعاصمة 
 مقديشو.

 اغتيال مسؤول أمني في مقديشو سبتمبر: 17

محمود حسن قائد وحدة األمن واالستخبارات في مديرية كحدا  اغتال مسلحون في ذلك اليوم
 .صمة الصومالية مقديشوبالعا

 وفاة خمسة أطفال بحريق في مخيم بمدينة كيسمايو سبتمبر: 17

خمسة اطفال من اسرة واحدة وأصيب ثالثة آخرون بجروح، من بينهم امرأة مسنة، جراء قتل 
في مخيم للنازحين في مدينة كسمايو عاصمة محافظة جوبا السفلى  في ذلك اليوم حريق شب

 .ة جوباالندوالمقر المؤقت لوالي

 ة في مديرية حمرججب في مقديشواغتيال مسؤولسبتمبر:  18

حمر التي كانت تشغل مديرة حي في مديرية  فائزة  محمد حسين مسلحون في ذلك اليوم الاغت
 .، وقتل في الحادث أيضا طفل في الرابع من عمرهججب
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 والية جنوب غرب الصومال تقطع العالقات مع قطر سبتمبر: 18

وذلك في بيان في ذلك اليوم قطع العالقات مع قطر،  الية جنوب غرب الصومالعلنت و أ 
 صحفي صدر عن مكتب رئيس الوالية شريف حسن شيخ آدم.

 اغتيال موظف حكومي سبتمبر: 20
اغتيل في ذلك اليوم موظف حكومي يعمل في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو بتفجير 

 شخصان مدنيان كانا بالقرب من موقع التفجير. سيارته بعبوة ناسفة، وأصيب في الحادث
 والية غلمدغ تقطع العالقات مع قطر سبتمبر: 21

ان ، وذلك في بيفي ذلك اليوم قطع العالقات مع قطر أعلنت والية غلمدغ اإلقليمية بالصومال
 .صحفي صدر عن مكتب رئيس والية غملدغ أحمد دعاله غيلى حاف

 يجيةشيخ أحمد ينتقد موقف الحكومة تجاه األزمة الخلالرئيس األسبق شريف  سبتمبر: 22
انتقد الرئيس الصومالي األسبق شريف شيخ أحمد في ذلك اليوم موقف الحكومة تجاه األزمة 

 .بمجازفة اتخاذ قرار ال يخدم للمصالح القومية تجاه األزمة الخليجيةالخليجية، واتهمها 
 الحالصومال يطلب رفع حظر استيراد الس سبتمبر: 22

من الدولي رفع من مجلس األفي ذلك اليوم  طلب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري 
 ، وذلك في خطاب ألقاه امام الجمعية العامةروض علي استيراد الصومال لالسلحةالحظر المف

 .لألمم المتحدة
 وفاة أربعة أطفال بحريق في هرغيسا سبتمبر: 24

، مما يسا عاصمة إدارة أرض الصومالغفي مدينة هر في منزل سكني  في ذلك اليومشب حريق 
صابة أمهم بجروحأسفر عن   .وفاة أربع أطفال أشقاء وا 

 

 اغتيال ضابط رفيع برتبة جنرال في مقديشو سبتمبر: 24

الجيش  عبد هللا قروروح النائب السابق لقائد وحدة اإلمدادات فيالجنرال  في ذلك اليوم اغتيل 
 .في مقديشو ري الصومالي، في مديرية واب
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 إعادة افتتاح المعهد الوطني للعلوم البحرية في مقديشو سبتمبر: 25
عهد ح المإعادة افتتا في ذلك اليوم أعلنت الهيئة الوطنية للبحوث والدراسات البحرية الصومالية 

 مري عابالوطني لدراسة العلوم البحرية منذ انهيار الحكومة العسكرية برئاسة اللواء محمد سياد 
1991. 

 سيطرة حركة الشباب على قاعدة عسكرية في جوباالند سبتمبر: 26
بمحافظة ” تركا“سيطرتها على قاعدة عسكرية في منطقة في ذلك اليوم أعلنت حركة الشباب 

 .غدو بوالية جوباالند جنوب الصومال
 الرئيس الصومالي يغادر إلى السعودية سبتمبر: 26

إلى المملكة في ذلك اليوم في زيارة عمل   فرماجومحمد عبد هللا الرئيس الصومالي غادر
 .العربية السعودية

 افتتاح كلية علوم الطيران في مقديشو سبتمبر: 26
 تم في ذلك اليوم افتتاح كلية خاصة بعلوم الطيران في العاصمة الصومالية مقديشو

 اغتيال شخصين إحداهما ناشطة نسائية في مقديشو سبتمبر: 27

 سكرتيرة االتحاد الوطني للمرأةالناشطة عنب عبد هللا حاشي في ذلك اليوم اغتال مسلحون 
وين في مديرية حمر  ونجل رئيسة االتحاد أحمد جامع بعد إطالق وابل من النيران على سيارتهما

 في مقديشو.

 مواني دبي تخصص مليوني دوالر لتوفير المياه وتحسين الرعاية الصحية سبتمبر: 28

ياه تخصيص مليوني دوالر للمساعدة في توفير المفي ذلك اليوم  «ي العالميةموانئ دب»أعلنت  
  ل.احل الشمالي الغربي ألرض الصوماوتحسين الرعاية الصحية في مدينة بربرة على الس
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 بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو أشخاص ثمانيةمقتل  سبتمبر: 28

نفجار سيارة ملغومة قرب موقف اأشخاص وأصيب آخرون بجروح في ذلك اليوم ب ثمانيةقتل 
 في مديرية حمروين في مقديشو. للحافالت

 رئيس األركان التركي يزور مقديشو سبتمبر: 29

إلى  في زيارة رسمية في ذلك اليوم وصل رئيس هيئة األركان العامة التركي خلوصي أكار
 .العاصمة الصومالية مقديشو

 اعدة بريري العسكريةعشرات القتلى والجرحى بهجوم على ق سبتمبر: 29

هاجمت مليشيات حركة الشباب في ذلك اليوم قاعدة عسكرية للقوات الصومالية في منطقة 
بريري في محافظة شبيلى السفلى بسيارتين مفخختين، وأعقبت الهجوم اشتباكات عنيفة بين 
ى القوات ومليشيات الشباب، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى وسيطرة حركة الشباب عل

 القاعدة.
 في مقديشو افتتاح قاعدة عسكرية تركيةسبتمبر:  30

أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها في مقديشو، وحضر حفل تم في ذلك اليوم افتتاح 
الوزراء الصومالي حسن علي خيري، ورئيس هيئة األركان العامة التركي افتتاح القاعدة رئيس 

  .خلوصي أكار

 

 ومالي يوقع على قانون االتصاالتالرئيس الص أكتوبر: 2

 على قانون االتصاالت.في ذلك اليوم  محمد عبد هللا فرماجو يرئيس الصومالالوقع 
 

 أكتوبر شهر
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 مقتل شخصين أحدهما مسؤول أمن في غالكعيو أكتوبر: 3

قتل في ذلك اليوم قائد قوات أمن مطار عبد هللا يوسف في مدينة غالكعيو وحارسه الشخصي 
 ار عليهما في المطار.بعد أن طلق شرطي الن

 مليون دوالر للصومال 50السعودية تقدم  أكتوبر: 3

ة تقديم المملكة العربية السعودي في ذلك اليوم حسن علي خيري  أكد رئيس الوزراء الصومالي
 .مليون دوالر للحكومة الصومالية 50دعما ماليا قدره 

 ا: الرئيس الصومالي يتسلم أوراق اعتماد سفير النمسأكتوبر 3

 .االنمس راوراق االعتماد من سفي في ذلك اليوم سلم الرئيس الصومالي محمد عبدهللا فرماجوت

 السويد : الرئيس الصومالي يتسلم أوراق اعتماد سفيرأكتوبر 3

 .دالسوي راوراق االعتماد من سفي في ذلك اليوم سلم الرئيس الصومالي محمد عبدهللا فرماجوت

صابة ضأكتوبر 3  ابط شرطي بهجوم لداعش في بونتالند: مقتل شخص وا 

تابعون لتنظيم داعش في ذلك اليوم هجوما مسلحا في مدينة بوصاصو بمحافظة  نفذ مسلحون 
صابة ضابط شرطي.  بري بوالية بونتالند، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص مدني وا 

 : الرئيس الصومالي يغادر إلى السودانأكتوبر 4
 .إلى السودان اليوم في زيارة رسمية في ذلك  فرماجوغادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا

 : استقالة سفير الواليات المتحدة لدى الصومالأكتوبر 6
 استقالة سفير الواليات المتحدة لدىفي ذلك اليوم خبر  صوماليةالعالم اإلوسائل  تداولت

 الصومال ستيفين شورتز من منصبه.
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 عن العمل: إضراب استاذة الجامعة الوطنية أكتوبر 7
احتجاجا على تأخر في ذلك اليوم عن العمل  أساتذة الجامعة الوطنية في مقديشوأضرب 

 .المرتبات لعدة أشهر متتالية

 : إصابة ثالثة جنود بهجوم على مركز للشرطةأكتوبر 7

ن أصيب ثالثة جنود في ذلك اليوم جراء هجوم بقنبلة يدوية على مركز للشرطة في مديرية هود
 في مقديشو.

 : إصابة ضابط شرطي بهجوم على مركز للشرطةأكتوبر 7

أصيب في ذلك اليوم ضابط شرطي جراء هجوم بقنبلة يدوية على مركز الشرطة في مديرية 
 كاران في مقديشو.

 الواليات اإلقليمية تقاطع المؤتمر الوطني لمراجعة الدستورأكتوبر:  8

دة المؤتمر الوطني لمراجعة مسو مقاطعة  في ذلك اليوم الواليات اإلقليمية الصومالية أعلنت
 ، مما أدى إلى تأجيل المؤتمر.الدستور

 مقتل ربان سفينة صيد إيرانية اعتدت على المياه الصومالية أكتوبر: 8

نية إيرا صيد مقتل ربان سفينة في ذلك اليومأعلنت سلطات والية بونتالند شمال شرقي الصومال 
 .قفلم تستجب ألوامر قوات خفر السواحل المحلية بالتو ، و اعتدت على مياه الوالية اإلقليمية
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 مقتل ثالثة جنود بهجوم مسلح في بونتالند أكتوبر: 8

على نقطة تفتيش في مدينة بوصاصو عاصمة في ذلك اليوم هجوما  شن مسلحون مجهولون 
ين إقليم بري بوالية بونتالند شمال شرقي الصومال، مما أسفر عن مقتل ثالثة جنود حكومي

صابة عشرة آخرين بجروح  .وا 

 إصابة مسؤول في وزارة النقل والطيران المدني في مقديشو أكتوبر: 9

 بجروح يدعى عبد هللا شيخ عمر مسؤول في وزارة النقل والطيران المدني في ذلك اليوم أصيب
 مسلح في مديرية ودجر في مقديشو. جراء تعرضه لهجوم

 عاون الواليات اإلقليميةاإلعالن عن تشكيل مجلس ت أكتوبر: 10
في مدينة كيسمايو  عن تشكيل مجلس تعاون الواليات اإلقليميةتم في ذلك اليوم اإلعالن 

 .عاصمة محافظة جوبا السفلى والمقر المؤقت لوالية جوباالند
 قائد الجيش الصومالي إقالة  أكتوبر: 12

 ، وذلكمحمد جمعاله عرفيد قائد الجيش الصومالي الجنرال في ذلك اليوم أقال مجلس الوزراء
 في جلسة للمجلس في مقديشو.

 استقالة وزير الدفاع الصومالي  أكتوبر: 12
مام أن منصبه في ذلك اليوم استقالته معبد الرشيد عبد هللا محمد  الصومالي أعلن وزير الدفاع
 مجلس الوزراء.

 مقتل جنود حكوميين بهجوم في محافظة شبيلى الوسطى أكتوبر: 13

ن جراء هجوم شنه مسلحو حركة يجنود حكوميت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم مقتل تداول
 الشباب على نقطة تفتيش بالقرب من مدينة بلعد في محافظة شبيلى الوسطى بوالية هيرشبيلى

 بالصومال.
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 مقديشو تفجير عنيف ودموي  أكتوبر: 14

خخة، وأسفر عن مقتل أكثر شهدت مقديشو في ذلك اعنف تفجير نفذه انتحاري يقود شاحنة مف
صابة مئآت بجروح. 500من   وا 

 غارة أمريكية ضد حركة الشباب في محافظة شبيلى السفلى أكتوبر: 17

ى نفذت القوات األمريكية في ذلك اليوم غارة جوية ضد حركة الشباب في محافظة شبيلى السفل
 بوالية جنوب غرب الصومال.

 لموفاة النائب بوتان عيسى عاأكتوبر:  18

مجلس الشعب الصومالي إثر عملية  عضو بوتان عيسى عالم توفي في ذلك اليوم النائب
 جراحية أجريت له في مستشفى بالهند.

 اغتيال نائب في برلمان والية جوبا اإلقليمية  أكتوبر: 18

ي حفي  عضو برلمان والية جوباالند اإلقليمية تمافرس عبدالحكيمالنائب  اغتيل في ذلك اليوم
 ي بمدينة كسمايو على يد رجل مجهول كان يتنكر بزي الشرطة.علنل

 في أرض الصومال انطالق الحمالت االنتخابيةأكتوبر:  22

 تنفي مدن إدارة أرض الصومال التي أعل انطلقت في ذلك اليوم الحمالت االنتخابية الرئاسية
 انفصالها عن الصومال.
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 الوسطىفي محافة شبيلى  مقتل سبعة أشخاص :أكتوبر 22

بعد تعرض حافلة تقلهم لتفجير بعبوة ناسفة في  نساء مزارعات أغلبهمقتل سعبة أشخاص 
 منطقة بالقرب من مدينة بلعد في محافظة شبيلى الوسطى بوالية هيرشبيلى.

  رئيس والية هيرشبيلي تنصيب: أكتوبر 23

 حفل عقد في في محمد عبدي واري تم في ذلك اليوم تنصيب رئيس والية هيرشبيلى اإلقليمية 
 .عاصمة محافظة شبيلى الوسطى والمقر المؤقت لوالية هيرشبيلى مدينة جوهر

 : زيارة فرماجو ألوغنداأكتوبر 23

 األوغنديزار الرئيس محمد عبد هللا فرماجو في ذلك اليوم أوغندا، وأجرى لقاءا مع نظيري 
 .يويري مسفيني

 : فرماجو يزور أديس أباباأكتوبر 24

بي إلثيو افي ذلك اليوم العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، وأجرى لقاء مع رئيس الوزراء  زار فرماجو
 حيلى مريم ديسالين

 : فرماجو يزور جيبوتيأكتوبر 24

، وأجرى فرماجو في ذلك اليوم في زيارة إلى جيبوتي الرئيس الصومالي محمد عبد هللا وصل
 .لقاء مع نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر غيلى
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طالق نار قرب مدينة أفغوي  10مقتل  كتوبر:أ 25  أشخاص مدنيين بتفجير وا 

آخرون بجروح بإطالق نار من قبل قوات  16أشخاص مدنيين وأصيب  10 في ذلك اليوم قتل
االتحاد األفريقي إثر تفجير قافلة عسكرية تابعة لها في منطقة لفولي قرب مدينة أفغوي 

 الصومال. بمحافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب

 وفاة أول قائد للشرطة الصومالية أكتوبر: 26

ا في والية منيسوت أول قائد للشرطة الصومالية لواء محمد أبشر موسىتوفي في ذلك اليوم ال
 عاما. 91بالواليات المتحدة األمريكية عن عمر يناهز 

  وفي مقديش 2بهجوم لحركة الشباب على فندق ناساهبلود شخصا 27مقتل أكتوبر:  28

مسؤولون حكوميون إثر هجوم انتحاري واقتحام مسلح شخصا، بينهم  27قتل في ذلك اليوم 
 في مقديشو. ″2ناسا هبلود “على فندق 

 إقالة قائد الشرطة ومدير جهاز األمن واالستخبارات أكتوبر: -29

 هرقائد الشرطة الجنرال عبدالحكيم طا الصومالي في ذلك اليوم كال من  مجلس الوزراءأقال 
من ” سنبلولشي“بدهللا محمد علي ستخبارات عاألمن واال جهاز ، ومدير”ساعد“سعيد 

 .منصبيهما

 وفاة السياسي عود أحمد عشرة أكتوبر: 30

 .السياسي الصومالي عودة أحمد عشرة في كنداتم اإلعالن في ذلك اليوم وفاة 
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 اتي في مقديشوزيارة رئيس الوزراء معسكر التدريب العسكري اإلمار  نوفمبر: 1

ي مركز التدريب العسكري اإلماراتفي ذلك اليوم حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي زار 
 لتفقد الجنود المتدربين. في العاصمة الصومالية مقديشو

 عبور قوات إثيوبية الحدود الصومالية نوفمبر: 1

 باالند الصومالية معفي ذلك اليوم حدود محافظة غدو بوالية جو  عبرت قوات إثيوبية مكثقة
 إثيوبيا.

 غارتان جويتان أمريكيتان تستهدف داعش في بونتالند نوفمبر: 3

تنظيم داعش في والية بونتالند  من استهدفت غارتان أمريكيتان في ذلك اليوم عناصر
عن مقتل عدد من عناصر تنظيم  تأسفر  الت القوات األمريكية إن الغارتينبالصومال، وق

 .داعش

 إعالن نجاة أمير داعش في الصومال من غارة أمريكية نوفمبر: 5

اة نج في ذلك اليوم رئيس حكومة والية بونتالند اإلقليمية في الصومال عبد الولي غاس أعلن 
زعيم فرع تنظيم داعش في الصومال من محاولة لقتله جراء ضربتين عسكرتين نفذتها القوات 

 .األمريكية

 

 نوفمبرشهر 
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 لى يد حركة الشباب في جنوب الصومالإعدام أربعة أشخاص ع نوفمبر: 6

ا أربعة رجال رميتداولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم خبرا حول إعدام عناصر حركة الشباب 
عاصمة محافظة جوبا الوسطى بوالية جوباالند جنوب ” بؤالي“الرصاص في ميدان بمدينة 

 .الصومال

 في المياه الصوماليةمجلس األمن يتبنى قرارا يدين أعمال القرصنة   نوفمبر: 7

ي فقرارا جديدا يدين أعمال القرصنة والسطو المسلح  في ذلك اليوم تبنى مجلس األمن الدولي
 .المياه البحرية قبالة الساحل الصومالي

 وفاة قائد شرطة المرور نوفمبر: 9

الجنرال علي محمد علي قائد شرطة المرور الصومالي في منزله في  في ذلك اليوم توفي
 .ومقديش

 عنصرا من حركة الشباب بغارة جوية في محافظة شبيلى الوسطى 13مقتل  نوفمبر: 10

طائرات أمريكية على عناصر تابعة  هاشنتعنصرا من حركة الشباب بغارة أمريكية  13قتل 
 .الزراعية في محافظة شبيلى الوسطى بوالية هيرشبيلى” بصرة“لحركة الشباب في مدينة 

 عنصرا من حركة الشباب في عملية بوالية جوباالند 81إعالن مقتل  نوفمبر: 11

عنصرا من حركة الشباب في  81أعلن وزير اإلعالم الصومالي عبد الرحمن يريسو عن مقتل  
 ة عسكري خاصة في مدينة جلب بمحافظة جوبا الوسطى بوالية جوباالند.عملي
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 ياضالصومال يدين هجوما صاروخيا شنه الحوثيون على الر  نوفمبر: 12
ما هجو إدانتها بشدة  صدر منها في ذلك اليوم أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان صحفي

 .شنه المتمردون الحوثيون على الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية صاروخيا
 الرئاسية في أرض الصومال االنتخابات انطالق نوفمبر: 13

لرئاسية في مدن أرض الصومال، وسط اهتمام فعاليات االنتخابات ا ت في ذلك اليومانطلق
 محلي ودولي.

 متطرفا في عمليات بالصومال 40واشنطن تعلن مقتل  نوفمبر: 13

متطرفا في غضون أربعة ايام، وذلك خالل  40 في ذلك اليوم مقتل أعلنت الواليات المتحدة
 ظيم داعشخمس غارات استهدفت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر من تن

 .بالصومال

 وريقي في مقديشفهجوم انتحاري يتسهدف قافلة تابعة لقوات االتحاد األ نوفمبر: 14

اليوم قافلة عسكرية تابعة لقوات االتحاد في ذلك ستهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري ا
 .الواقعة بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو” ويدو“األفريقي في منطقة 

 مقتل ستة عناصر من حركة الشباب بغارة جوية في جنوب الصومال نوفمبر: 15

عناصر من حركة الشباب في محافظة شبيلى  6عن مقتل في ذلك اليوم غارة جوية أسفرت 
 السفلى بوالية جنوب غرب الصومال.

دارة الكوارث نوفمبر: 15  استقالة وزيرة اإلغاثة وا 

دارة الكوارثأعلنت وزيرة اإلغاثة   صبها.من في ذلك اليوم استقالتها من مريم قاسمالدكتورة  وا 
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 أكتوبر 14في تفجير  نشر صور وأسماء المتهمين بالضلوع نوفمبر: 15

في األشخاص المتهمين بالضلوع  صور وأسماءالصومالية في ذلك اليوم  سلطاتنشرت ال
 شخص. 500ن أكثر م والذي أودى بحياة مقديشوحادثة تفجير تقاطع زوبي وسط العاصمة 

صابة   نوفمبر: 17  بأعمال عنف في أرض الصومال 6مقتل مدني وا 

واشتباكات  شخص مدني وأصيب ستة أشخاص، أربعة مدنيين وجنديان، جراء أعمال عنفقتل 
في مدينة برعو عاصمة محافظة توغطير بإدارة أرض جرت  بين عناصر الشرطة ومتظاهرين

 .الصومال

 شرعية تسليم "قلب طغح" إلثيوبيا مجلس الشعب يرفض نوفمبر: 18

تسليم الحكومة  الصومالي في ذلك اليوم بأغلبية لرفض شرعية مجلس الشعب صوت أعضاء
 .إلثيوبيا” عبد الكريم قلب طغح“ن الصومالية المواط

 الرئيس الصومالي يغارد إلى اإلمارات نوفمبر: 19

ت إلى اإلمارا رسمية في زيارة ماليو  في ذلك غادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو
 .العربية المتحدة

 لىباشتباكات بين القوات ومليشيات الشباب في والية هيرشبي شخصين مقتل نوفمبر: 20

جراء اشتباكات عنيفة جرت بين قوات  اليوم في ذلك وأصيب آخرون بجروح شخصانقتل 
سطى بوالية هيرشبيلى في حركة الشباب في محافظة شبيلى الو مليشيات الحكومة الصومالية و 

 الصومال.
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 إعالن فوز بيحي برئاسة أرض الصومال نوفمبر: 21

موسى بيحي عبدي في أعلنت لجنة انتخابات أرض الصومال في ذلك اليوم عن فوز المرشح 
 نوفمبر. 13االنتخابات الرئاسية التي جرت في أرض الصومال في 

 اب بغارة جويةر من حركة الشبصعن 100إعالن مقتل  نوفمبر: 21

مسلح من حركة الشباب بضربة جوية على  100 أعلنت الواليات المتحدة في ذلك اليوم مقتل
 معسكر لها في جنوب الصومال.

 مقتل نائب إقليمي في مقديشو نوفمبر: 22

ي فوالية غلمدغ اإلقليمية  في نوابالالنائب محمد عبده غوليد عضو مجلس  في ذلك اليوم قتل
 .حرس النائب محمد ابوكاتي عضو مجلس الشعب االتحادي في الصومال مقديشو على يد

 رئيس برلمان جيبوتي يزور الصومال نوفمبر: 23

في زيارة رسمية إلى العاصمة في ذلك اليوم  صل رئيس البرلمان الجيبوتي محمد علي حمدو 
 .الصومالية مقديشو

 مصرجد الروضة في سيناء بالرئيس الصومالي يدين التفجير اإلرهابي في مس نوفمبر: 24

ي ففي ذلك اليوم  التفجير اإلرهابي الذي وقعمحمد عبدهللا فرماجو الصومالي  رئيسالأدان  
 .شخصا 235محيط مسجد الروضة شمال سيناء بمصر، وأسفر عن مقتل 
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 شاب متطوع 600الرئيس الصومالي يفتتح دورة تدريب عسكرية لـ نوفمبر: 25

 لمشاركة فيمتطورع ل شاب 600في ذلك اليوم دورة تدريب عسكرية لـ  افتتح الرئيس الصومالي
 .العملية العسكرية ضد حركة الشباب

 تعيين وزير الدفاع الصومالي نوفمبر: 26

محمد مرسل شيخ عبد الرحمن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في ذلك اليوم  عين
 .وزيرا للدفاع

 إلى كينيا الرئيس الصومالي يغادر نوفمبر: 27

 إلى كينيا لحضور حفل تنصيب الرئيس في ذلك غادر الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو
 .الكيني

 مقتل عنصر من تنظيم داعش بغارة أمريكية نوفمبر: 28

في  غارة أمريكية  عناصر تنظيم داعش المتركزةتداولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم استهداف 
ي محافظة بري بوالية بونتالند شمال شرقي الصومال، مما أسفر عن منطقة غلغال الجبلية ف
 .مقتل عنصر من التنظيم

 إعالن تشكيلة حكومة والية هيرشبيلى اإلقليمية نوفمبر: 29

اء عن تشكيلة مجلس وزر في ذلك اليوم  أعلن رئيس والية هيرشبيلى اإلقليمية محمد عبده واري 
 .عضوا 57الوالية المكون من 
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 أشخاص جراء هجوم بقنبلة يدوية في بونتالند 10إصابة  بر:نوفم 30

جراء هجوم بقنبلة يدوية  في ذلك اليوم معظهم عناصر الشرطة بجروح أصيب عشرة أشخاص
بوالية بونتالند  بري  في محافظة شنه شخص مجهول على دورية للشرطة في مدينة بوصاصو

 .شمال شرقي الصومال

 ليتوانيامع  دبلوماسية اتالصومال يفتح عالق  نوفمبر: 30

أعلن وزير الخارجية الصومالي يوسف غراد في ذلك اليوم فتح الصومال عالقات دبلوماسية 

 .ليتوانيامع دولة 

 

 عنصرا من حركة الشباب في محافظة هيران 11مقتل  ديسمبر: 2

ة عنصرا من حركة الشباب في معارك جرت بين مسلحي حركة الشباب وقوات الحكوم 11قتل  
 .الصومالية في محافظة هيران بوالية هيرشبيلى وسط الصومال

 افتتاح اجتماع مجلس األمن الوطني في مقديشو ديسمبر: 3

افتتح في ذلك اليوم اجتماع مجلس األمن الوطني في مقديشو، وترأس ذلك االجتماع الرئيس 
 .محمد عبد هللا فرماجوالصومالي 

 جنوب غرب الصومال شيخ قبيلة في والية اغتيال ديسمبر: 5

شيخا قبليا بارزا يدعى سيد حاجي حسين في مدينة في ذلك اليوم  غتال مسلحون مجهولون ا 
 .براوى الساحلية في محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال

 ديسمبرشهر 
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 صومالية أمريكية في مجال التنمية توقيع اتفاقية ديسمبر: 5

 300اتفاقية في مجال التنمية بقيمة  لك اليومفي ذ قعت الحكومتان الصومالية واألمريكيةو 
 .مليون دوالر أمريكي

 قتل ضابط شرطي في مدينة كالكعيو وسط الصومال ديسمبر: 6

يو جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في شمال مدينة غالكعفي ذلك اليوم  قتل ضباط شرطي رفيع
 .الخاضعة لسيطرة إدارة والية بونتالند بالصومال

 أول مطربة صومالية تغني على المسرح وفاة ديسمبر: 7

شمس أبوبكر اسماعيل توفي في ذلك اليوم أول مطربة صومالية تغني على المسرح، وهي  
 .عاما 80ر ينازه عن عم” غذوذو عروه“الملقبة بـ 

 توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بين غلمدغ وأهل السنة في مقديشو ديسمبر: 7

دارة تنظيم أهلقية تقاسم السلطة اليوم توقيع اتفا ذلك تم في  السنة بين إدارة والية غلمدغ وا 
  .في مقديشو بعد مباحثات بين الطرفين برعاية إيغادوالجماعة 

 من جنودها من الصومال 281إعالن أوغندا بدء سحب  ديسمبر: 7
 .من الصومال همن جنود 281في ذلك اليوم بدء سحب  أعلن الجيش األوغندي

 يس الصومالي يغادر لمصرالرئ ديسمبر: 7
يا للمشاركة في منتدى أفريق غادر الرئيس الصومالي في ذلك اليوم إلى جمهورية مصر العربية

 المنعقد في شرم الشيخ 2017
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 الصومال يدين قرار واشنطن بشأن االعتراق بالقدس عاصمة إلسرائيل ديسمبر: 8

بشأن  رار الرئيس األمريكي دونالد ترامبقفي ذلك اليوم  الحكومة الفيدرالية الصوماليةأدانت 
 االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها.

 اغتيال جندي حكومي في مدينة أفغوي  ديسمبر: 8

نوب جفي مدينة أفغوي الواقعة على بعد ثالثين كلم  احكومي اجندي اغتال مسلحون في ذلك اليوم
 .العاصمة الصومالية مقديشو

 مقتل عشرات من عناصر حركة الشباب في جنوب غرب الصومال ديسمبر: 9

ت سلطات والية جنوب غرب الصومال مقتل عشرات من عناصر حركة الشباب في عملية علنأ 
 عسكرية بالقرب من مدينة بورهبكه في محافظة باي بوالية جنوب غرب الصومال.

 ط الصومالحركة الشباب تشعل النار على شاحنات في وس ديسمبر: 10
في  تحمل مواد غذائية على ست شاحناتالنار في ذلك اليوم  من حركة الشبابأشعل عناصر 

 .بلدوين عاصمة إقليم هيران وسط الصومالمدينة التابعة ل” مرودلي“منطقة 

 اغتيال شرطية في مقديشو ديسمبر: 10

 .مالية مقديشوشرطية في مديرية هودن جنوبي العاصمة الصو  اغتال مسلحون في ذلك اليوم

 متقل خمسة جنود في كمين جنوب غرب الصومال ديسمبر: 11

قتل خمسة جنود حكوميين في كمين نصبه عناصر من حركة الشباب في محافظة بكول بوالية 
 جنوب غرب الصومال.
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 اغتيال الصحفي محمد غابو في مقديشوديسمبر:  11

ر تفجي نتيجة”  كلسن“كان يعمل لقناة الصحفي محمد إبراهيم غابو الذي اليوم اغتيل في ذلك 
 بمقديشو. دجرمديرية و سيارته في 

 الرئيس الصومالي يغادر إلى تركيا ديسمبر: 11

 نظمةإلى تركيا للمشاركة في قمة مفي ذلك اليوم  الرئيس الصومالي محمد عبدهللا فرماجو غادر
 .التعاون االسالمي

 في محافظة شبيىلى السفلى غارة أمريكية تستهدف سيارة مفخخة  ديسمبر: 12

ى السفلى بوالية غارة جوية استهدفت عربة مفخخة في محافظة شبيل شنت القوات األميركية
 .ل، حسبما ذكر مسؤولون في ذلك اليومجنوب غرب الصوما

 حركة الشباب تقطع يد مواطن في محافظة شبيلى السفلى ديسمبر: 13

عاما( في  19دعى عبد الفتاح عثمان أحمد )ييد مواطن اليوم  في ذلك  قطعت حركة الشباب
 .محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال

 2018مجلس الشعب يصادق على ميزانية الدولة لعام  ديسمبر: 13

 .2018دولة لعام صادق أعضاء مجلس الشعب الصومالي بأغلبية ساحقة على ميزانية ال

 في مقديشوشرطيا بتفجير انتحاري  18مقتل ديسمبر:  14

في  نفسه آخرون بجروح عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا 20شرطيا وأصيب  18قتل 
 مقديشو. معسكر الجنرال كاهيه لتدريب الشرطة في
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 إعالن تشكيلة حكومة أرض الصومال ديسمبر: 14

عن تشكيلة في ذلك اليوم  أعلن رئيس إدارة أرض الصومال االنفصالية موسى بيحي عبده
 .ته الجديدةحكوم

 إطالق إثيوبيا سراح الصحفي الصومالي محمد أويس مودي ديسمبر: 16

الحكومة االثيوبية سراح الصحفي الصومالي تداولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم إطالق 
 .الشهير محمد أويس مودي بعد أربعة سنوات من االحتجاز

 عنصرا من حركة الشباب 15مصرع  ديسمبر: 17

 الواقعة” بيرحاني“منطقة عنصرا من حركة الشباب بغارة أمريكية على  15يوم قتل في ذلك ال
 جوباالند. جوبا السفلى بواليةعاصمة محافظة غرب مدينة كسمايو 

 المدعي العام يطلب رفع الحصانة عن نائبين ديسمبر: 17

 لحصانةفي ذلك اليوم من رئاسة البرلمان رفع ا أحمد علي طاهرطلب المدعي العام الصومالي 
صابر نور  هعبدالنائب حسن معلم محمود، و عن عضوين في مجلس الشعب، وهما النائب 

 شوريه.

  هجوم منزل السياسي عبد الرحمن عبد الشكور واعتقاله :ديسمبر 17

 عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي،السياسي  ية في ذلك اليوم منزلهاجمت قوات األمن الصومال
 رسه، كما تم اعتقاله.وقتل في العملية خمسة من ح
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 شكورباإلفراج عن السياسي عبد الرحمن عبد ال يطالب رئيس الوزراء السابق :ديسمبر 19

ندد رئيس الوزراء الصومالي السابق وعضو مجلس الشيوخ عمر عبد الرشيد شرماركي باعتقال 
 .لسياسي عبد الرحمن عبد الشكور وطالب باإلفراج عنه فورااالحكومة الصومالية 

 اغتيال شيخ قبيلة في مدينة براوى  ديسمبر: 20

مدينة براوي بمحافظة  شبيلي  في ذلك اليوم شيخ قبيلة يدعى محمد آدم في ن اغتال مسلحو 
 .بوالية جنوب غرب الصومال السفلى

 : إطالق سراح السياسي عبد الشكورديسمبر 20

 .سراح السياسي عبد الرحمن عبد الشكورتم في ذلك اليوم إطالق 

 : مقتل شخصين بهجوم لحركة الشباب على مدينة أفغوي ديسمبر 20

قتل شخصان في ذلك اليوم بهجوم لحركة الشباب على مدينة أفغوي في محافظة شبيلى السفلى 
  بوالية جنوب غرب الصومال.

 محكمة محافظة بنادر تبرىء السياسي عبد الشكور ديسمبر: 21

 ءة السياسي عبد الرحمن عبد الشكور من التهمببرافي ذلك اليوم  حكمة محافظة بنادرقضت م
 .الموجهة له من قبل اإلدعاء العام بالخيانة الوطنية

 الواليات اإلقليمية تحذر الحكومة من قمع المعارضة ديسمبر: 21

عارضة من مغبة قمع المفي ذلك اليوم الحكومة الفيدرالية  حذر مجلس تعاون الواليات اإلقليمية
 .المعارضين ألفكارهم السياسية واستهداف السياسيين
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 محافظ محافظة بنادر يطالب بتسلم أمن مقديشو إلدرته ديسمبر: 22

تسليم أمن في ذلك اليوم ب ثابت عبدي أحمد طالب عمدة مقديشو محافظ محافظة بنادر
 .العاصمة إلدارته لحل المشاكل األمنية التي تعاني منها المدينة

 صاروخيا حوثيا تجاه الرياضالصومال يدين هجوما  ديسمبر: 22

بشدة إطالق ميليشيا الحوثي صاروخا  في ذلك أدانت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية
 .باليستيا جديدا تجاه العاصمة السعودية الرياض

 هجوم بقذائف الهاون على القصر الرئاسي ديسمبر: 23

 .لهجوم بقذائف الهاون م في ذلك اليو  تعرض القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو

 السياسي عبد الرحمن عبد الشكور يتهم الحكومة بمحاولة اغتياله ديسمبر: 23

 ر في ذلك اليوم الحكومة الصومالية بمحاولةتهم السياسي المعارض عبد الرحمن عبد الشكو ا
 بعد هجوم على منزله واعتقاله. هاغتيال

 وب الصومالحركة الشباب تعدم خمسة أشخاص في جن ديسمبر: 24

بتهمة التجسس لصالح  خمسة أشخاصنفذت مليشيات حركة الشباب عملية إعدام في حق 
 في ميدان بمنطقة إيدالي في إقليم باي بوالية جنوب غربالحكومة الصومالية وجهات غربية 

  .الصومال

 

 



85 

 

 إعالن إعادة محاكمة السياسي عبد الرحمن عبد الشكور ديسمبر: 25
بنادر إعادة محاكمة محافظة  هيم طبالوي رئيس محكمة االستئناف فيأعلن صالح شيخ إبرا 

السياسي عبد الرحمن عبد الشكور استجابة لطلب من المدعي العام الوطني أحمد علي طاهر 
 .الذي اعترض على حكم البراء الصادر بحقه من المحكمة االبتدائية في إقليم بنادر

 نتالند بالصومالداعش يهدد بهجمات ضد والية بو  ديسمبر: 26

في مرتفعات غل غال بوالية بونت الند شمال  في الصومال المتمركز هدد فرع تنظيم داعش
 شرق الصومال بشن هجمات على األهداف الحكومية والمدينة في الوالية.

 اغتيال ضابط أمني في والية بونتالند ديسمبر: 27

ة قالي يوسف في مدينيدعى  الندونتوات الدروايش التابعة والية بفي ق ااغتال مسلحون ضابط
 وسط الصومال. جالكعيو

 مصادقة مجلس وزراء والية بونتالند ديسمبر: 27

 .اإلقليمية في ذلك بأغلبية مجلس وزراء الوالية رلمان والية هيرشبيليأعضاء ب صادق

 الصومال يتسلم تحكم مجاله الجوي  ديسمبر: 28

 مجاله الجوي من مقديشو. تم في ذلك اليوم تدشين تسلم الصومال تحكم

 إقالة نائب المدعي الصومال ديسمبر: 28

ي مد علتداولت وسائل اإلعالم في ذلك اليوم نبأ إقالة نائب المدعي العام الصومالي الدكتور أح
 .أبوبكر
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 اعتقال الصحفي عبد الشكور شاها في جوهر ديسمبر: 28

الشكور شاها في مدينة جوهر  اعتقلت شرطة والية هيرشبيلى في ذلك اليوم الصحفي عبد
 عاصمة محافظة شبيلى الوسطى والمقر المؤقت للوالية.

 مقتل جندي بانفجار في مقديشو ديسمبر: 30

لقي جندي حكومي مصرعه وأصيب آخرون بجروح بانفجار لغم أرضي في شارع المصانع في 
 مقديشو.

 نائبينالبرلمان يرفض طلب المدعي العام لرفع الحصانة عن  ديسمبر: 31

الحصانة عن نائبين في رفضت لجنة البرلمان الدائمة طلب المدعي العام الصومالي لرفع 
 مجلس الشعب، وهما النائب حسن معلم محمد والنائب صابر نور شوريه.


