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مقدمة 

ســاعــات ويــنــتــهــي عــام 2014 تــاركــا خــلــفــه أحــداثــا تــاريــخــيــة مــفــصــلــيــة شــغــلــت الــشــعــب الــصــومــالــي ووســائــل 
اإلعالم احمللية العربية والعاملية, من إغتياالت وتفجيرات و تقلبات السياسة. 

 وف كـوالـيـس املـشـهـد حـاول مـركـز مـقـديـشـو لـلـبـحـوث والـدراسـات تـغـطـيـة تـلـك األحـداث عـلـى مـدى الـعـام , 
ومـألت صـفـحـة املـركـز عـلـى الـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة , حـيـث إحـتـوت الـصـفـحـة ف عـام 2014 حـوالـي 6509  مـن 
أخــبــار وحتــالــيــل حــمــلــت عــنــاويــن أحــداث شــهــدهــا الــصــومــال خــالل هــذا الــعــام, تــركــزت عــلــى ثــالثــة مــجــاالت  

رئيسية, وهي: 
أوال: ف مجال السياسة 

 كـان عـام ٢٠١٤ بـالـنـسـبـة لــلصـومـال عـامـا حـافـال بـالـكـثـيـر مـن األحـداث والـتـقــلبـات الـسـيـاسـيـة, شـكــلت مـالمـح 
املـسـار الـسـيـاسـي وعـمـلـيـة الـتـحـول الـدميـقـراطـي ف الـبـالد, أهـمـهـا, تـشـكـيـل حـكـومـة شـبـه مـوسـعـة تـرأسـهـا 
رئـــيـــس الـــوزراء الـــســـابـــق, عـــبـــدالـــولـــي شـــيـــخ مـــحـــمـــود وعـــقـــد مـــؤمتـــرات لـــلـــمـــصـــاحلـــة بـــي األطـــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
اخملــتـلفـة بـغـيـة تـخـفـيـف اإلحــتقـان اـلسـيـاسـي بـي احلـكـومـة املـركـزيـة واإلدارات اإلقــليـمـيـة ف اـلبـالد, بـاالضـافـة 
الـي حتـقـيـق تـوافـق سـيـاسـي بـي الـعـشـائـر حـول انـشـاء احلـكـومـات االقـلـيـمـيـة, حـيـث ت الـتـوافـق عـلـى انـشـاء 
ــلـــي, وإدارة وســـط  ــفـ ــلـــي الـــسـ ــيـ ــبـ ــيـــم, بـــاي, وبـــكـــول, وشـ ــالـ ــتـــي تـــشـــمـــل ثـــالثـــة اقـ ــنـــوب وغـــرب الـــصـــومـــال الـ إدارة جـ
الـصـومـال الـتـي تـشـمـل اقـلـيـمـي مـذغ وجـلـجـذود, بـيـنـمـا جـرى اتـفـاق اطـاري لـتـشـكـيـل إدراة مـوحـدة القـلـيـمـي 
شــبــيــلــي الــوســطــى وهــيــران, وعــلــى ان تــكــون مــديــنــة مــقــديــشــو الــعــاصــمــة االحتــاديــة والــتــي لــهــا طــابــع ســيــاســي 

خاص. 
فـاالحـداث الـسـيـاسـيـة ال تـقـتـصـر عـلـى اجلـانـب اإليـجـابـي وامنـا كـان هـنـاك جـوانـب سـلـبـيـة, أهـمـهـا, اخلـالف 
اـلسـيـاسـي بـي اـلرئـيـس ورئـيـس مـجــلس اـلوزراء اـلذي اعـاق عـمـل احلـكـومـة وأبـطـأ مـشـاريـع اـلتـنـمـيـة اـلتـي وعـد 
بـهـا اجملـتـمـع الـدولـي تـنـفـيـذه ف الـصـومـال, وأدى  ف نـهـايـة املـطـاف الـي سـحـب الـبـرملـان الـثـقـة مـن حـكـومـة 

عبدالولي شيخ أحمد مطلع شهر ديسمبر عام ٢٠١٤.  
ثانيا: اجملال األمني 

أمـا ف مـجـال األمـنـي, رغـم الـتـحـسـن الـوضـع األمـنـي الـذي شـهـده الـبـالد خـالل عـام ٢٠١٤ واالنـتـصـارت الـتـي 
أحـــرزتـــهـــا احلـــكـــومـــة ف حـــربـــهـــا ضـــد حـــركـــة الـــشـــبـــاب اال أن املـــشـــهـــد األمـــنـــي لـــم يـــخـــلـــو مـــن تـــوتـــرات أمـــنـــيـــة 
وهـجـمـات مـسـلـحـة اسـتـهـدفـت مـصـالـح الـدولـة ومـواقـع تـابـعـة لـلـقـوات األفـريـقـة حلـفـظ الـسـالم ومـكـاتـب األم 
املــتحـدة ف اـلصـومـال, مـن أهـمـهـا, اـلهـجـوم املـســلح اـلذي ـتعـرض ـلـلبـرملـان اـلصـومـاـلي واـلقـاعـدة اـلرـئيـسـة ـلبـعــثة 
ــيـــي  ــانـ ــرملـ ــالـــت بـ ــيـــاالت طـ ــتـ ــمـــة واغـ ــنـــظـ ــتـــل مـ ــيـــات قـ ــلـ ــمـ ــبـــالد عـ ــهـــد الـ ــا شـ ــمـ ــومـــال. كـ ــقـــي ف الـــصـ ــريـ ــاد االفـ االحتـ

وصفحي وشخصيات بارزة ف منظمات احملتمع املدني.    
ثالثا: ف مجال التنمية 

وف مـجـال الـتـنـمـيـة لـم يـتـحـقـق كـثـيـرا بـاسـتـثـنـاء مـشـاريـع تـنـمـويـة مـحـدودة اجنـزتـهـا مـؤسـسـات دولـيـة وعـربـيـة 
بـالـتـعـاون مـع احلـكـومـة الـصـومـالـيـة مـن بـي هـذه املـشـاريـع مـشـروع اجملـمـع الـتـعـلـيـمـي الـذي نـفـذتـه مـؤسـسـة 
بـــحـــريـــنـــيـــة واجنـــاز مـــشـــروع مـــســـتـــشـــفـــى دغـــفـــيـــر وتـــرمـــيـــم بـــعـــض شـــوارع رئـــيـــســـيـــة ف مـــقـــديـــشـــو بـــاإلضـــافـــة الـــي 

مشاريع أخرى قيد التنفيذ كمشروع بناء مطار مقديشو.  
وف هــذا الــســيــاق ميــكــن الــقــول ان اجملــتــمــع الــصــومــال والســمــيــا صــومــالــي اجملــهــر لــعــبــوا خــالل الــعــام ٢٠١٤ 
ــثـــمـــار  ــتـ ــتـــهـــم ف اسـ ــيـــر مـــالمـــح الـــبـــالد وحتـــســـي صـــورتـــه أمـــام الـــعـــالـــم مـــن خـــالل مـــســـاهـــمـ دورا مـــحـــوريـــا ف تـــغـ

!مشاريع جتارية كبيرة وخصوصا ف مجال العقارات والسياحة والفندقة. 
!وف الصفحات التالية نستعرض أهم األحداث التي شهدها الصومال خالل عام 2014م 
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الـثـانـي مـن يـنـايـر: - انــفــجــاران  بــســيــارتــي مــفــخــخــتــي تــســتــهــدف فــنــدق اجلــزيــرة بــالــعــاصــمــة 
مــقــديــشــو, ممــا تــســبــب ف مــقــتــل 11 شــخــصــا عــلــى األقــل نــصــفــهــم مــن الــشــرطــة وقــوات األمــن 
ـبـيـنهـم ضـاـبطـان ف اـلشـرطـة وإصـاـبة حـواـلي 37 آخـرون, وأعــلـنت حـركـة اـلشــباب املـسـؤوـلـية عـن 

الهجومي. 
اـلراـبع ـمن ـيـناـير: - اـلبـرملـان احملــلي ف واليـة بـونـت النـد يـنــتخـب سـعـيـد حـسـن شـري رئـيـسـا ـله, 

وذلك بعد حصوله على 44 صوتا من أعضاء البرملان من أصل 66 نائبا. 
اـلسـاـبع مـن ـيـناـير:-  إدارة بـنـادر تـنـظـم مـظـاهـرات شـعـبـيـة تـرحـيـبـا لـلـمـشـاريـع الـتـنـمـويـة الـتـي 
تــنــفــذهــا الــهــيــئــات الــتــركــيــة ف مــقــديــشــو إلعــادة اإلعــمــار, ومــنــهــا بــنــاء عــدد مــن املــســتــشــفــيــات 

واملدارس باإلضافة إلى إصالح وترميم بعض الشوارع  ف مقديشو. 
اـلـثامـن مـن ـيـناـير:- فـوز عـبـد الـولـي مـحـمـد عـلـي غـاس ف االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة ف حـكـومـة 
ــنـــافـــســـه  ــيـــمـــا حـــصـــل مـ ــلـــى 33 صـــوتـــا, فـ واليـــة بـــونـــت النـــد  بـــفـــارق صـــوت واحـــد, حـــيـــث حـــصـــل عـ

رئيس إدارة بونت الند السابق عبد الرحمن محمود فرولي على 32 صوتا. 
اـلـتاسـع ـمن ـيـناـير:- حـركـة اـلشـبـاب حتـظـر  خـدمـات اإلنــترنـت عـبـر اـلهـواتـف احملـمـوـلة ف كـافـة 
أنـــحـــاء اجلـــنـــوب, وذكـــرت احلـــركـــة ف بـــيـــان لـــهـــا أنـــهـــا تـــعـــتـــبـــر أيـــة شـــركـــة تـــرفـــض االنـــصـــيـــاع لـــهـــذا 
الـقـرار بـكـونـهـا شـركـة تـعـمـل حلـسـاب مـن أسـمـتـه بـ”الـعـدو” وهـددت مبـعـاقـبـتـهـا وفـق “الـشـريـعـة 

اإلسالمية”. 
اـلـثاـني ـعـشر ـمن ـيـناـير: - اـلسـعـودـية ـترحّـل إعـالمــيا سـعـودـيا مـن أصـل صـومـاـلي إـلى اـلصـومـال, 
ــيـــة  ــابـــقـــا ف نـــادي الـــقـــادسـ ــبـــا سـ ــيـــوم”, والعـ ــابـــقـــا ف جـــريـــدة “الـ ــيـــا سـ ــفـ ــثـــمـــان صـــحـ وكـــان عـــمـــر عـ
بـاخلـبـر, ونـاشـطـا اجـتـمـاعـيـا ف مـجـال األنـشـطـة الـشـبـابـيـة واألعـمـال الـتـطـوعـيـة واخلـيـريـة ف 

املنطقة الشرقية, وت تكرميه من قبل ولي العهد األمير سلمان بن عبدالعزيز. 
اـلراـبع عـشـر مـن ـيـناـير:- اخـتـطـاف مـهـنـدسَـي كـيـنـيـَّي اثـنـي كـانـا يـعـمـالن مـع شـركـة ف مـجـال 

البناء, وقد ت خطفهما بالقرب من منزلهما ف مقديشو. 
اخلـامـس عـشـر مـن يـنـايـر:- احلــكــومــة الــصــومــالــيــة تــعــيــد إلــى الــوطــن 213  مــواطــنــا صــومــالــيــا 
كـانـوا عـالـقـي ف جـوبـا ومـدن أخـرى أثـنـاء احلـرب األهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت ف جـنـوب الـسـودان, 
وهـــبـــطـــت طـــائـــرتـــان ف مـــطـــار مـــقـــديـــشـــو تـــقـــل مـــئـــات مـــن الـــصـــومـــالـــيـــي الـــعـــائـــديـــن مـــن جـــنـــوب 

السودان. 

شهر يناير 2014



اـلسـاـبع ـعشـر ـمن ـيـناـير:-  رئـيـس الـوزراء الـصـومـالـي عـبـد الـولـي شـيـخ أحـمـد يـعــلن عـن تـشـكـيــلة 
حلكومته اجلديدة بعد منتصف الليل بساعتي تقــريبا, وتتكون من  25 وزيرا, باإلضافة إلى 

نواب الوزراء, وخمس وزراء دول, وذلك بعد مخاض عسير انتظرها الناس. 
اـلـساـبع ـعـشر ـمن ـيـناـير:-  اـنطـالق مـفـاوضـات ـبي احلـكـومـة اـلصـومـاـلـية وإدارة أرض اـلصـومـال 
الـشـمـالـيـة ف مـديـنـة إسـطـنـبـول الـتـركـيـة مبـشـاركـة كـل مـن وزيـر األمـن ف احلـكـومـة الـصـومـالـيـة 
عــبــد الــكــري حــســي غــولــيــد, ووزيــر خــارجــيــة إدارة أرض الــصــومــال مــحــمــد بــيــحــي يــونــس, وت 

التوصل إلى اتفاق يقضي مبواصلة املفاوضات بي اجلانبي ف وقت الحق. 
احلـادي والـعـشـرون مـن يـنـايـر:- رئــيــس إدارة أقــالــيــم جــوبــا أحــمــد مــدوبــي يــعــلــن عــن تــشــكــيــلــة 
حـكـومـيـة بـعـد اتـفـاقـيـة أديـس أبـابـا الـتـي اعـتـرفـت فـيـهـا احلـكـومـة الـصـومـالـيـة بـإدارة مـؤقـتـة ملـدة 

عامي برئاسة أحمد مدوبي. 
الـثـانـي والـعـشـرون مـن يـنـايـر: - الــبــرملــان الــصــومــالــي يــجــيــز تــشــكــلــيــة احلــكــومــة الــصــومــالــيــة 

اجلديدة برئاسة عبد الولي شيخ أحمد بأغلبية كبيرة. 
اـلـثاـلث واـلعـشـرون مـن ـيـناـير: - الـقـوات اإلثـيـوبـيـة ف الـصـومـال تـنـضـم إلـى بـعـثـة قـوة االحتـاد 
اإلفـــريـــقـــي ف الـــصـــومـــال, وقـــالـــت الـــبـــعـــثـــة ف بـــيـــان إن “الـــقـــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة ســـتـــشـــكـــل الـــفـــرقـــة 
الــســادســة” لــلــقــوة اإلفــريــقــيــة الــتــي تــضــم أكــثــر مــن 20 ألــف جــنــدي أوغــنــدي وكــيــنــي وبــورونــدي 

وجيبوتي وسيراليوني. 
اـلـساـبع ـعـشر ـمن ـيـناـير:-  غـارة أمـرـيكــية ـتســتهـدف زعــيمـا ـله صــلة ـباـلقـاعـدة ـيدعـى أحـمـد عــبد 
الـقـادر, وقـال مـسـؤول أمـريـكـي طـلـب عـدم نـشـر اسـمـه إن الـعـمـلـيـة جـرت ف مـنـطـقـة نـائـيـة قـرب 

مدينة براوه بالصومال, ولم يحدد ما إذا كان الهجوم حقق أهدافه أم ال. 
اـلـثاـمن واـلـعشـرون ـمن ـيـناـير:- اغـتـيـال مـحـمـود مـحـمـد فـارح وهـو شـيـخ قـبـيـلـة مـشـهـور مـن قـبـل 

مسلحي مجهولي ف مدينة جروي عاصمة إدارة بونت الند. 
اـلـثالـثون ـمن ـيـناـير:- احلـكـومـة اـلصـومـاـليـة حتـوّل اـلشـيـخ حـسـن طـاهـر أوـيس اـلزعـيـم اجلـهـادي 
املــعــتــقــل لــديــهــا مــن ســجــنــه ف مــقــر اخملــابــرات الــصــومــالــيــة –الــذي كــان ميــكــث فــيــه نــحــو ســتــة 
أشـهـر - إلـى سـجـن مـنـزلـي بـالـعـاصـمـة مـقـديـشـو, وحـصـل أويـس بـذلـك عـلـى مـزيـد مـن احلـريـة 
الستقبال أقاربه وأصدقائه ف سجنه املنزلي الذي حترسه قوات من احلكومة الصومالية. 

!
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األول مــن فــبــرايــر:-  وفـــاة عـــبـــد الـــرزاق حـــاج حـــســـي رئـــيـــس الـــوزراء الـــثـــانـــي لـــلـــصـــومـــال بـــعـــد 
االسـتـقـالل عـن عـمـر يـنـاهـز 89 عـامـا ف واليـة مـنـيـابـولـس بـالـواليـات املـتـحـدة األمـريـكـيـة, وت 

إقامة مراسم دفن رسمية ف مقديشو مبشاركة قادة الصومال يوم  8 فبراير. 
اـلسـادس مـن فــبراـير:-  قـوات صـومـالـيـة وإفـريـقـيـة تـسـيـطـر عـلـى قـريـة غـنـدرشـي بـالـقـرب مـن 
ــعـــد  ــبـــاب بـ ــنـــاصـــر حـــركـــة الـــشـ ــبـــل عـ ــاومـــة مـــن قـ ــقـ ــلـــى بـــدون مـ ــفـ ــلـــي الـــسـ ــيـ ــبـ ــافـــظـــة شـ ــا ف مـــحـ مـــركـ

انسحابها من القرية. 
اـلسـادس ـمن ـفـبراـير:- شـركـة هـرمـود لـالتـصـاالت تـنـصـاع ألوامـر حـركـة الـشـبـاب وتـقـطـع خـدمـة 
اإلنــتــرنــت عــبــر الــهــواتــف احملــمــولــة, وقــد فَــقَــد خــدمــة اإلنــتــرنــت مــئــات اآلالف مــن مــســتــخــدمــي 

الهواتف احملمولة من زبائن الشركة. 
ــمـــة  ــعـــاصـ ــاكـــوري يـــصـــل إلـــى  الـ ــافـ ــبـــورونـــدي لـــوران كـ ــيـــة الـ ــارجـ الــتــاســع مــن فــبــرايــر:- وزيـــر اخلـ

الصومالية مقديشو ف زيارة رسمية. 
ــــزاب  ــــال واألحـ ــومـ ــ ــــصـ ــــات بـــــي إدارة أرض الـ ــــالفـ ــــرة اخلـ ــيـ ــ ــــد وتـ ــاعـ ــ ــــصـ ــبـــرايـــر: - تـ الـــعـــاشـــر مـــن فـ
املـعـارضـة, حـيـث وصـل األمـر الـى وقـوع عـراك بـاأليـدي والـكـراسـي بـي أعـضـاء الـبـرملـان أثـنـاء 

جلسته مما أدى إلى تدخل رجال الشرطة ف جلسة البرملان. 
احلــادي عــشــر مــن فــبــرايــر: - انـــفـــجـــار بـــســـيـــارة مـــفـــخـــخـــة يـــودي بـــحـــيـــاة شـــخـــص وإصـــابـــة أربـــعـــة 
ــيـــس إدارة  ــائـــب رئـ ــيـــب نـ ــا أصـ ــمـ ــقـــديـــشـــو, كـ ــمـــة مـ ــعـــاصـ ــالـ ــبـــس بـ ــنـــدق ف شـ ــالـــقـــرب مـــن فـ آخـــريـــن بـ
مــحــافــظــة شــبــيــلــى الــســفــلــى أحــمــد عــمــر مــحــمــد جــراء انــفــجــار ســيــارتــه ف شــارع مــكــة املــكــرمــة 

بالعاصمة مقديشو. 
احلــادي عــشــر مــن فــبــرايــر:- مـــقـــتـــل 10 مـــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب ف انـــفـــجـــار ســـيـــارة كـــانـــوا  يـــقـــومـــون 

بتفخيخها للهجوم على مدينة بلدوين, ووقع االنفجار بسبب أخطاء فنية. 
اـلـثاـلث ـعشـر ـمن ـفـبراـير:- انـفـجـار سـيـارة مـفـخـخـة مـسـتـهـدفـة قـافـلـة تـقـلّ مـسـؤولـي ف مـنـظـمـة 
األم املـتـحـدة بـالـقـرب مـن مـطـار مـقـديـشـو, ومـقـتـل سـتـة أشـخـاص عـلـى األقـل وإصـابـة آخـريـن 

بجروح, ولم تتم إصابة املسؤولي بأذًى. 
الــرابــع عــشــر مــن فــبــرايــر:- تـــركـــيـــا تـــعـــلـــن وقـــف دعـــمـــهـــا املـــبـــاشـــر ملـــيـــزانـــيـــة الـــصـــومـــال حـــيـــث أكـــد 
مــســئــول بــوزارة اخلــارجــيــة الــتــركــيــة أن مــدفــوعــات الــدعــم املــبــاشــر لــلــمــيــزانــيــة تــوقــفــت ف نــهــاية 

2013م. 
ــر:- مـــــراقـــــبـــــو األســـــلـــــحـــــة ف األم املـــــتـــــحـــــدة يـــــصـــــدرون تـــــقـــــريـــــرا  ــرايـ ــبـ ــر مـــن فـ ــشـ ــامـــس عـ اخلـ
يـــوضـــح"ارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات ممـــنـــهـــجـــة وعـــلـــى مـــســـتـــوى رفـــيـــع" ممـــا يـــســـمـــح بـــوصـــول األســـلـــحـــة 
والذخائرف الصومال إلى زعماء العشائر وأمراء احلرب وإلى اجلماعات املــرتبطة بالقاعدة 
كــحــركــة الــشــبــاب, وقــال املــراقــبــون األممــيــون إن احلــكــومــة الــصــومــالــيــة لــم تــســمــح لــهــم بــدخــول 
ــا بـــي قـــوائـــم  ــاقـــضـ ــنـ ــهـــدت تـ ــا شـ ــتـــي زاروهـ ــانـــات الـــســـالح, وأن مـــخـــازن الـــســـالح الـ عـــدد مـــن تـــرسـ
الـسـالح الـذي ت تـسـلـيـمـه ومـا عـثـر عـلـيـه ف اخملـازن, وردت احلـكـومـة الـصـومـالـيـة بـنـفـي تـلـك 

االتهامات. 



اـلـثامـن عـشـر مـن ـفـبراـير:- اغـتـيـال عـيـسـى كـامـبـونـي قـائـد قـوات األمـن إلدارة جـوبـا ف مـديـنـة 
كـيـسـمـايـو ف مـحـافـظـة جـوبـا الـسـفـلـى عـلـى يـد أحـد حـراسـه, والـذي اتـضـح فـيـمـا بـعـد أنـه كـان 

يعمل حلساب حركة الشباب. 
احلـادي واـلعـشـرون مـن فــبراـير: - حـركـة الـشـبـاب تـهـاجـم الـقـصـر الـرئـاسـي مبـقـديـشـو بـسـيـارة 
مــفــخــخــة وبــاقــتــحــامــات قــوات خــاصــة لــهــا, وبــعــد تــبــادل كــثــيــف إلطــالق الــنــار ت مــقــتــل جــمــيــع 
عــناصـر احلـركـة اـلـتي شــنت اـلهـجـوم عــلى اـلقـصـر, وكـان اـلهـدف االســتـيالء عــلى مـسـجـد اـلقـصـر 
الـذي كـان يـصــلي فـيـه الـرئـيـس الـصـومـالـي ومـسـؤولـي كـثـيـريـن صـالة اجلـمـعـة, ولـكـن الـرئـيـس لـم 

يأت إلى اخلطبة. 
اـلسـاـبع واـلـعشـرون مـن ـفـبراـير:- انـفـجـار سـيـارة مـخـخـفـة مـسـتـهـدفـة مـقـر جـهـاز األمـن الـقـومـي 
ف مـقـدـيشـو, مـا أسـفـر عـن مـقــتل ـثمـاـنـية أشـخـاص عــلى األقـل وإصـاـبة آخـرـين ـبجـروح ت ـنقــلهـم 

إلى مستشفيات العاصمة مقديشو. 
الـسـابـع والـعـشـرون مـن فـبـرايـر:- بــعــد الــهــجــوم عــلــى الــقــصــر الــرئــاســي مــرســوم رئــاســي يــعــي 
حــســن مــحــمــد حــســي مــونــغــاب رئــيــســا إلدارة مــحــافــظــة بــنــادر وعــمــدة مــقــديــشــو خــلَــفًــا حملــمــود 

أحمد ترسن. 
!
!

!
!
 

اـلسـادس مـن مـارس: - مـجـلـس األمـن الـدولـى يـوافـق عـلـى متـديـد الـتـخـفـيـف اجلـزئـي لـلـحـظـر 
املـفـروض عــلى األســلحـة عــلى اـلصـومـال, وذـلك ملـدة ـثمـاـنـية أشـهـر, وـلكــنه وضـع شـروطـا صـارمـة 

على عمليات املراقبة. 
الــثــامــن مــن مــارس: - الـــقـــوات الـــصـــومـــالـــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــديـــنـــة حـــدر عـــاصـــمـــة 
ــلـــى  ــتـ ــلـــحـــي حـــركـــة الـــشـــبـــاب والـــتـــي أســـفـــرت عـــن قـ مـــحـــافـــظـــة بـــكـــول إثـــر مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع مـــسـ

وجرحى. 
اـلـتاسـع ـمن ـمارس: - الـقـوات الـصـومـالـيـة واإلفـريـقـيـة تـسـيـطـر عـلـى مـديـنـة واجـد ف مـحـافـظـة 
بـكـول بـعـد مـعـارك ضـاريـة مـع مـســلحـي حـركـة الـشـبـاب والـتـي خــلفـت خـسـائـر بشـريـة ف صـفـوف 

الطرفي. 
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احلـادي عـشـر مـن مـارس:- الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شــيــخ مــحــمــود يــتــوجــه إلــى الــيــابــان ف 
زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام. 

احلـادي عـشـر مـن مـارس: - وفـاة املـطـرب الـصـومـالـي الـشـهـيـر مـحـمـد سـلـيـمـان تـبـيـع ف أملـانـيـا 
بعد صراع مع املرض, وت إقامة مراسيم جنازة له ف مقديشو. 

اـلـثاـني عـشـر مـن مـارس:- قـصـف كـيـنـي إلحـدى مـعـسـكـرات حـركـة الـشـبـاب بـالـقـرب مـن مـديـنـة 
بارطيري مبحافظة غذو جنوب الصومال يسبب  مقتل 32 وإصابة 10 آخرين. 

الــرابــع عــشــر مــن مــارس:- الـــقـــوات الـــصـــومـــالـــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة تـــســـتـــولـــى عـــلـــى مـــديـــنـــة بـــولـــوبـــرتـــي 
اإلسترتيجية ف محافظة هيران وسط الصومال. 

احلـادي واـلـعشـرون مـن مـارس:- هـجـوم انـتـحـاري بـسـيـارة مـفـخـخـة يـسـتـهـدف جـنـودا مـن الـقـوة 
اإلفـريـقـيـة ف فـنـدق ف بـولـوبـرتـي, ممـا أسـفـر عـن مـقـتـل حـوالـي 20 شـخـصـا بـيـنـهـم خـمـسـة مـن 
عــنــاصــر الــقــوات اجلــيــبــوتــيــة ضــمــن قــوات االحتــاد اإلفــريــقــي املــتــمــركــزة ف الــصــومــال وضــابــط 

رفيع ف اجليش الصومالي; إلى جانب إصابة أكثر من 20 آخرين ف الهجوم. 
احلــادي والــعــشــرون مــن مــارس:-  وفـــاة الـــكـــاتـــب الـــصـــومـــالـــي اخملـــضـــرم والـــدبـــلـــومـــاســـي شـــريـــف 

صالح محمد علي, عن عمر يناهز 78 عاما ف مقديشو. 
اـلراـبع واـلـعشـرون ـمن ـمارس:- مـقـتـل ثـمـانـيـة مـن شـيـوخ الـقـبـائـل عــلى يـد مـســلحـي مـجـهـولـي ف 
ضـواحـي مـديـنـة بـورهـكـبـه ف مـحـافـظـة بـاي جـنـوب غـرب الـصـومـال بـعـد عـوتـهـم مـن مـؤمتـر ف 

بيدوا, وتثير هذه العملية بانتقادات محلية ودولية. 
اخلـامـس واـلـعشـرون مـن مـارس:- اغـتـيـال حـسـي هـافـو أحـمـد أحـد شـيـوخ الـقـبـائـل املـشـهـوريـن 

ف مدينة كيسمايو جنوب الصومال. 
اـلسـادس واـلـعشـرون مـن مـارس: - الـقـوات الـصـومـالـيـة واإلفـريـقـيـة تـسـيـطـران عـلـى مـديـنـة عـيـل 

بور والتي كانت تعتبر أكبر معقل حلركة الشباب ف وسط الصومال بعد انسحابها منها. 
اـلـثالـثون ـمن ـمارس:-  اـلرـئـيس اـلصـومـاـلي ـيـتوجـه إـلى ـبـيدوا ـلـلسـعـي إـلى حـل األزمـة اـلســياســية 
ــتـــعـــارضـــي  ــنـــوب غـــرب الـــصـــومـــال مـــن طـــرفـــي مـ ــيـــمـــتـــي جلـ ــلـ ــنـــطـــقـــة بـــعـــدإعـــالن إدارتـــي إقـ ف املـ

سياسيا. 

!
!
!

الـثـانـي مـن أبـريـل:- بــدء حــمــلــة اعــتــقــاالت واســعــة ضــد الــصــومــالــيــي ف نــيــروبــي بــعــد انــفــجــار 
أودى بحياة خمسة أشخاص ف حي أيستلي الذي تقطنه أغلبية صومالية. 
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اـلـثاـني مـن أـبرـيل:- الـرئـيـس الـصـومـالـي يـشـارك ف مـؤمتـر االحتـاد األوروبـي – اإلفـريـقـي ف 
بروكسل. 

الـسـادس مـن أبـريـل: تــزايــد وتــيــرة االعــتــقــاالت الــعــشــوائــيــة ضــد الــصــومــالــيــي ف حــي إيــســتــلــي 
بنيروبي, وأنباء وصور عن انتهاكات جسيمة ضد األطفال والنساء واملعتقلي. 

الـسـادس مـن أبـريـل:- اخــتــطــاف طــالــبــة مــتــخــرجــة مــن إحــدى اجلــامــعــات احملــلــيــة ف مــقــديــشــو 
تُــدعــى: نــفــســيــة صــالد, وقــتــلــهــا عــلــى يــد مــســلــحــي اتــضــح فــيــمــا بــعــد أنــهــم مــن حــركــة الــشــبــاب 

الصومالية. 
السابع من أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريل:-  مقتل اثني من موظفي األم املتحدة من بريطانيا وفرنسا كانا 
ــتـــحـــدة ف مـــطـــار غـــالـــكـــعـــيـــو بـــوســـط  ــتـــابـــعـــة لـــألم املـ يـــعـــمـــالن لـــدى وكـــالـــة مـــكـــافـــحـــة اخملـــدرات الـ

الصومال على يد حارس من قوات أمن املطار. 
الــثــامــن مــن أبــريــل: - الـــبـــرملـــان الـــصـــومـــالـــي يـــوافـــق عـــلـــى مـــقـــتـــرح مـــشـــروع حـــول وقـــف إصـــدار 
بـطـاقـات الـهـويـة الـذي تـقـدم بـه بـعـض الـنـواب, وقـرر الـبرملـان أن أفـراد الـشـعـب الـصـومـالـي مـن 

حقهم احلصول على جواز السفر الصومالي بدون بطاقات الهوية. 
الـتـاسـع مـن أبـريـل: - بــدء تــرحــيــل الــصــومــالــيــي املــعــتــقــلــي ف نــيــروبــي عــلــى خــلــفــيــة الــقــالقــل 
ــل  األمـــنـــيـــة, ووصـــول طـــائـــرة تـــقـــل 82 صـــومـــالـــيـــا إلـــى مـــقـــديـــشـــو, وبـــعـــد أســـبـــوع وصـــل 92 مـــرحـَّ

صومالي إلى مقديشو. 
اـلـعاشـر مـن أـبرـيل: - الـرئـيـس الـصـومـالـي يـصـل إلـى مـديـنـة جـوهـر  عـن طـريـق اجلـو ف زيـارة 

تفقدية. 
اـلـثاـني ـعشـر ـمن أـبرـيل:- اجلـيـش اـلصـومـاـلي ـيحــتفـل ـبيـوم عـيـده اـلوطــني اـلراـبع واخلـمـسـي مـن 

تأسيسه, مبشاركة الرئيس الصوماليي وعدد من كبار املسؤوليي احلكوميي. 
الـسـادس عـشـر مـن أبـريـل:- قــوات مــن أرض الــصــومــال تــســيــطــر عــلــى مــديــنــة تــلــيــح األثــريــة ف 

محافظة سول, وتثير هذه العملية انتقادات محلية دولية. 
احلــادي والــعــشــرون مــن أبــريــل: - مــقــتــل الــنــائــب الــصــومــالــي إســحــاق مــحــمــد ريــنــو ف انــفــجــار 

سيارته بالعاصمة الصومالية مقديشو. 
اـلـثاـني واـلـعشـرون ـمن أـبرـيل: - اغــتيـال اـلنـائـب اـلصـومـاـلي عـبـد اـلعـزيـز إسـحـاق مـرسـل مـن قـبـل 

مسلحي باملسدسات أمام منزله ف ناحية طركينلي ف العاصمة الصومالية مقديشو,. 
اـلـثاـني واـلعـشـرون مـن أـبرـيل:- الـرئـيـس الـبـورونـدي بـيـيـر نـكـورونـزيـا يـصـل إلـى مـعـسـكـر حـلـنـي 

قرب مطار مقديشو, ويلتقي هناك باملسؤولي الصوماليي وقادة بعثة القوة اإلفريقية. 
الـثـالـث والـعـشـرون مـن أبـريـل:-  اخــتــتــام مــؤمتــر وطــنــي حــول األمــن ف مــقــديــشــو اســتــمــر ملــدة 
أربـعـة أيـام, وشـارك ف املـؤمتـر ضـبـاط وخـبـراء أمـنـيـون مـن داخـل الـبـالد وخـارجـه وممـثــلون مـن 
اجملــتــمــع الــدولــي ومــنــدوبــون مــن اإلدارات اإلقــلــيــمــيــة ف الــصــومــال, ملــنــاقــشــة الــتــطــوات األمــنــيــة 

والعقبات أمام مؤسسات األمن ف البالد. 



اخلـامـس واـلـعشـرون مـن أـبرـيل: - مـجـلـس الـوزراء الـصـومـالـي يـوافـق عـلـى مـقـتـرح تـعـيـي بـشـيـر 
عـيـسـى عـلـي مـديـرا لـلـبـنـك املـركـزي ف الـصـومـال, ومـري عـبـد ال يـوسـف نـائـبـة مـديـر الـبـنـك 

املركزي. 
الـسـادس والـعـشـرون مـن أبـريـل: - مــســلــحــون مــجــهــولــون يــفــتــحــون الــنــار عــلــى مــســجــد ف قريــة 
مـوري ف مـحـافـظـة شــبـيـلى اـلسـفــلى, مـا أسـفـر عـن مـقــتل ســتة أشـخـاص وإصـاـبة آخـرـين ـبجـروح 

كلهم من جماعة املسجد. 
اـلسـادس واـلعـشـرون مـن أـبرـيل:- اسـتـقـالـة املـتـحـدث بـاسـم الـرئـاسـة الـصـومـالـيـة عـبـدالـرحـمـن 

عمر عثمان من منصبه. 
اـلسـاـبع واـلـعشـرون ـمن أبرـيل:-  الـســلطـات الـكـيـنـيـة تـعـتـقـل قـنـصـل الـسـفـارة الـصـومـالـيـة ف كـيـنـيـا 
ســـيـــاد مـــحـــمـــود شـــري ف إطـــار حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــاالت ضـــد املـــواطـــنـــي الـــصـــومـــالـــيـــي ف نـــيـــروبـــي, 

واحلكومة الصومالية ترد باستدعاء سفيرها لدى كينيا للتشاور. 
اـلسـاـبع واـلـعشـرون ـمن أبرـيل: - اغـتـيـال آدم عـبـد الـقـادر طـيـري شـيـخ قـبـيـلـة مـشـهـور ف مـديـنـة 
بـلـدة حـواء الـتـي تـقـع بـالـقـرب مـن احلـدود الـصـومـالـيـة الـكـيـنـيـة ف مـحـافـظـة غـذو جـنـوب غـرب 

الصومال. 
اـلـتاسـع واـلـعشـرون مـن أـبرـيل:- الـصـومـال يـطـلـب مـن كـيـنـيـا االعـتـذار عـن اعـتـقـال دوبـلـومـاسـي 

صومالي ف نيروبي, وخرقها للحصانة الدبلوماسية. 
!
!

!
!
!

األول ـمن ـماـيو:- إـيطـاـلـيا ـتعـيّ أول سـفــيرا ـلهـا ف اـلصـومـال مــنذ عـام 1991م, وقـاـلت احلـكـومـة 
اإليطالية إنها فوضت السفير فابريتسيو مارتشيللى لتولي مهام منصبه. 

األول ـمن ـماـيو: - كــيـنـيا ـتعـي قــنصـال ـلهـا ف مــناطـق إدارة جـوـبا املـؤقــتة ـبزعـامـة أحـمـد مـدوـبي, 
وقــال الــقــنــصــل الــكــيــنــي اجلــديــد ف مــنــاطــق إدارة جــوبــا املــؤقــتــة هــيــلــيــري كــيــوجنــو ف تــصــريــح 
للصحفيي ف مدينة كيسمايو إنه سيسعى إلى تعزيز عالقات بالده مع إدارة جوبا املؤقتة. 
الـثـالـث مـن مـايـو:-  مــقــتــل عــبــد الــكــاف هــلــولــي عــثــمــان الــســكرتــيــر الــســابــق ف إدارة مــحــافــظة 
بـنـادر مـع خـمـسـة آخـريـن, وإصـابـة آخـريـن بـجـروح جـراء انـفـجـار لـغـم بـالـقـرب مـن تـقـاطـع كـلـم4 

بالعاصمة الصومالية مقديشو, وحركة الشباب تتبنى املسؤولية. 
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اـلثـاـلث مـن مـايـو: - لـقـاء بـي الـرئـيـس الـصـومـالـى حـسـن شـيـخ مـحـمـود وبـي وزيـر اخلـارجـيـة 
األمـــريـــكـــي جـــون كـــيـــري  فـــى الـــعـــاصـــمـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة أديـــس أبـــابـــا لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــة والـــتـــعـــاون بـــي 

البلدين. 
اخلــامــس مــن مــايــو: - نـــواب ف الـــبـــرملـــان الـــصـــومـــالـــي يـــطـــالـــبـــون الـــرئـــيـــس حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود 

باالستقالة إلخفاقه وفشله ف إجناز وعوده السابقة, والرئيس يردّ ويرفض االستقالة. 
اـلـثاـلث ـعشـر ـمن ـماـيو: - هـجـوم ـبسـيـارة مـفـخـخـة ـيودي ـبحـيـاة  13 شـخـصـا عــلى األقـل وـيصـيـب 

نحو 30 آخرين بجروح ف مدينة بيدوه حاضرة محافظة باي جنوب غرب الصومال. 
الــثــامــن عــشــر مــن مــايــو:- األم املـــتـــحـــدة تـــنـــشـــر قـــوات أممـــيـــة خـــاصـــة حلـــمـــايـــة مـــقـــراتـــهـــا ف 
مـقـديـشـو, وتـتـولـى هـذه الـقـوات الـتـي تـضـم 400 عـسـكـري أوغـنـدي حـمـايـة مـوظـفـي ومـنـشـآت 

األم املتحدة ف العاصمة مقديشو. 
الــتــاســع عــشــر مــن مــايــو: - الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي يـــعـــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــحـــمـــد تـــوريـــري رئـــيـــســـا 

للمحكمة العسكرية خلفا حلسن مونغاب. 
اـلراـبع واـلعـشـرون مـن  مـاـيو:-  هـجـوم بـسـيـارة مـفـخـخـة مـع قـوات خـاصـة مـن حـركـة الـشـبـاب 
عــلى مـقـر اـلـبرملـان اـلصـومـاـلي, وجنـح اـلـنواب اـلذـين كـاـنوا مـجــتمـعـي ف داخـل اـلـبرملـان ومـوظـفـي 
اجملــمَّــع مــن اخلــروج مــن بــوابــة خــلــفــيــة, واســتــولــت قــوات حــركــة الــشــبــاب عــلــى أجــزاء عــلــيــا مــن 
املبنى, وت قتلهم جميعا الحقا, مما تسبب ف مقتل عشرة أشخاص معظمهم من الشرطة. 
اخلــامــس والــعــشــرون مــن مــايــو: - وزيـــر األمـــن الـــصـــومـــالـــي عـــبـــد الـــكـــري حـــســـي غـــولـــيـــد يـــعـــلـــن 

استقالته من منصبه جراء الهجوم على البرملان. 
اـلـساـبع واـلـعـشرون ـمن ـماـيو:- احـلـكوـمة اـلـصوـماـلـية ـترـفض ـمـشارـكة ـمؤمـتر ـحول ـمـناـقـشة ـسـبل 
إعـــادة الـــالجـــئـــي الـــصـــومـــالـــيـــي ف كـــيـــنـــيـــا إلـــى بـــالدهـــم ف الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــيـــنـــيـــة نـــيـــروبـــي, وقـــالـــت 
اخلـارجـيـة الـصـومـالـيـة ف بـيـان إن عـمــليـات االعـتـقـاالت وطـرد الـالجـئـي الـصـومـالـيـي مـن كـيـنـيـا 

أمر مخالف لقواني اللجوء الدولية. 
ــيـــران  ــيـــي لـــشـــركـــة الـــطـ ــنـ ــتـــل أحـــد املـــســـؤولـــي األتـــراك األمـ ــقـ الــســابــع والــعــشــرون مــن مــايــو: - مـ

التركية ف هجوم استهدف سيارته  ف مقديشو. 
احلـادي واـلـثالـثون ـمن ـماـيو: - مـقـتـل جـنـدي حـكـومـي وإصـابـة شـخـصـي مـدنـيـي بـجـروح جـراء 
انــفــجــار ســيــارة مــفــخــخــة أمــام فــنــدق ســتــي بــالزا الــذي يــرتــاده مــســؤولــون حــكــومــيــون ف شــمــال 

العاصمة مقديشو. 

!
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الـثـاـني مـن يـوـنيـو: - دوي ثـالث انـفـجـارات مـتـتـالـيـة ف مـديـنـة هـرغـيـسـا عـاصـمـة إدارة أرض 
الصومال أسفرت عن إصابة مسؤول ف مكتب اإلدعاء بأرض الصومال. 

اـلـثاـلث ـمن ـيوـنـيو: - قـائـد جـيـش سـيـرالـيـون اجلـنـرال سـمـوئـيـل عـمـر ويــليـامـس يـقـوم بـزيـارة إلـى 
مقديشو ملتابعة عمليات بعثة االحتاد األفريقي عن كثب. 

اـلراـبع مـن ـيوـنـيو: - احلـكـومـة األمـريـكـيـة تـقـول إنـهـا سـتـعـيّ أول سـفـيـر لـهـا ف مـقـديـشـو مـنـذ 
إغالق سفارتها هناك قبل 23 عاما. 

اخلـامـس مـن ـيوـنـيو:-  سـقـوط بـلـدات ف مـحـافـظـة بـكـول ف أيـدي احلـكـومـة الـصـومـالـيـة مـثـل 
بلدات ربطوري وهيرو والغاالي وبور حينلي ف محافظة بكول جنوب غرب البالد. 

اـلسـادس مـن ـيوـنـيو: - جـامـعـة كـسـمـايـو تـنـضـم الـى شـبـكـة الـبـحـث الـعـلـمـي والـتـعـلـيـم الـصـومـالـيـة 
التي تضم أهم اجلامعات الصومالية. 

اـلـثاـمن ـمن ـيوـنـيو:-  مـجـلـس الـشـيـوخ ف أرض الـصـومـال يـعـلـن تـسـويـة اخلـالفـات داخـل حـزب 
كلميه. 

ــبـــاب إلـــى  ــبـــارز ف حـــركـــة الـــشـ ــيـــادي الـ ــقـ ــيـــد أت الـ ــعـ ــتـــســـالم مـــحـــمـــد سـ الــثــامــن مــن يــونــيــو: - اسـ
احلكومة الصومالية بعد انشقاقه عن حركة الشباب املرتبطة بتنظيم القاعدة. 

الـثـامـن مـن يـونـيـو:-  الــرئــيــس الــصــومــالــي يــشــارك ف حــفــلــة تــنــصــيــب الــرئــيــس املــصــري عــبــد 
الفتاح السيسي رئيسا ملصر, وجناحا حركة اإلصالح ف الصومال تنددان باملشاركة. 

اـلـتاسـع ـمن ـيوـنـيو: - اشـتـبـاكـات وحـروب دامـيـة بـي عـشـيرتـي صـومـالـيـتـي ف مـحـافـظـة شـبـيــلى 
الــســفــلــى جــنــوبــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو تــســبــبــت ف مــقــتــل أكــثــر مــن ثــالثــي شــخــصــا عــلــى األقــل, 

وانطالق مساع حكومية لتسوية الصراع ف املنطقة. 
الـسـادس عـشـر مـن يـونـيـو:-  اغــتــيــال عــلــي إبــراهــيــم حــســن رئــيــس احملــكــمــة املــدنــيــة ف نــاحــيــة 

ورطيغلى بالعاصمة الصومالية مقديشو , ف هجوم باملسدسات بناحية وابري. 
اـلسـادس ـعشـر ـمن ـيوـنـيو: - حـركـة الـشـبـاب تـهـاجـم  بــلدة مـبـيـكـيـتـونـي الـسـاحــليـة الـكـيـنـيـة, وتـقـتـل  
34 شـخـصـا, وقـال مـسـؤولـون كـيـنـيـون إن املـسـلـحـي هـاجـمـوا فـنـادق ومـركـز لـلـشـرطـة ف مـديـنـة 

مبيكيتوني الساحلية ف كينيا. 
ــيـــة وذجـــر جـــنـــوب غـــرب الـــعـــاصـــمـــة  ــتـــيـــال ضـــابـــط أمـــنـــي ف نـــاحـ الــثــامــن عــشــر مــن يــونــيــو:-  اغـ
مــقــديــشــو, ومــقــتــل طــبــيــب ف انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة ف ســيــارتــه ف مــســتــشــفــى كــيــســنــي شــرقــي 

العاصمة مقديشو. 
احلـادي واـلعـشـرون مـن ـيوـنـيو:- مـقـتـل الـصـحـفـي الـصـومـالـي يـوسـف أحـمـد أبـوبـكـر (كـيـنـيـان) 

الذي كان يعمل حلساب إذاعة املستقبل ف انفجار سيارته ف مقديشو. 
اـلراـبع واـلـعشـرون مـن ـيوـنـيو: - احلـكـومـة الـصـومـالـيـة تـعـتـرف بـحـكـومـة جـنـوب غـرب الـصـومـال 
(الثالثة أقاليم) بدال من ست أقاليم, وذلك ف حفل أقيم ف القصر الرئاسي ف مقديشو. 
اـلسـادس واـلـعشـرون مـن ـيوـنـيو: - احـتـفـاالت بـيـوم اسـتـقـالل احملـمـيـة الـبـريـطـانـيـة ف هـرغـيـسـا 

عاصمة أرض الصومال, وعدة مدن ف الصومال. 



اـلسـادس واـلـعشـرون ـمن ـيوـنـيو: - حـركـة الـشـبـاب تـشـن هـجـومـا عـلـى فـنـدق ف مـديـنـة بـولـوبـرتـي 
ــبـــوتـــي ضـــمـــن قـــوات االحتـــاد األفـــريـــقـــي ف الـــصـــومـــال, مـــا أدى إلـــى  ــيـ ــنـــود مـــن قـــوات جـ يـــرتـــاده جـ

وقوع اشتباكات عنيفة بي اجلانبي, ومقتل ستة أشخاص. 
ــثـــيـــف حـــركـــة  ــتـــهـــالل شـــهـــر رمـــضـــان ف الـــصـــومـــال, مـــع تـــكـ الــتــاســع والــعــشــرون مــن يــونــيــو: - اسـ

الشباب هجماتها ف مقديشو, وتقتل عناصر من الشرطة وشرطة املرور وجنود صوماليي. 
!
!

 
األول مـن ـيوـلـيو:-  انـطـالق االحـتـفـاالت بـيـوم االسـتـقـالل والـوحـدة بـي اجلـنـوب والـشـمـال ف 

املدن الصومالية. 
األول من يوليو: - نائب وزير اخلارجية اإليطالي يزور العاصمة مقديشو. 

اـلـثاـلث مـن ـيوـلـيو: - مـقـتـل الـنـائـب ف الـبـرملـان مـحـمـد مـحـمـود حـيـد وجـرح نـائـب آخـر يـدعـي 
عـبـدال أحـمـد حـسـي أثـنـاء خـروجـهـمـا مـن مـقـر سـكـنـهـمـا ف نـاحـيـة حـمـرويـنـي بـهـجـوم مـسـلـح 

من قبل مسلحي يستقلون سيارة. 
اخلــامــس مــن يــولــيــو:-  هـــجـــوم بـــســـيـــارة  مـــفـــخـــخـــة بـــالـــقـــرب مـــن مـــقـــر الـــبـــرملـــان الـــصـــومـــالـــي ف 

مقديشو, ومقتل جنديي وإصابة آخرين. 
الثامن من يوليو: - اغتيال السيد عمر بغدي النائب السابق ف البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرملان االنتقالي ف 

حكومة شيخ شريف بالقرب من منزله ف محافظة وذجر بالعاصمة مقديشو. 
اـلـتاسـع مـن ـيوـلـيو: - حـركـة الـشـبـاب تـشـن هـجـومـا عـنـيـفـا عـلـى الـقـصـر الـرئـاس ف مـقـديـشـو 

أثناء وقت اإلفطار بسيارة مفخخة وقوات خاصة تابعة لها, ما أسفر عن قتلى وجرحى. 
اـلـتاسـع مـن ـيوـلـيو: - مـرسـوم مـن رئـاسـة الـوزراء يـتـم فـيـه تـعـيـي اجلـنـرال خـلـيـف أحـمـد أرغ - 
قـاـئد جـهـاز األمـن اـلقـومـي ف مـحـافـظـة ـبـنادر سـاـبقـا- ملــنصـب وزـير األمـن اـلقـومـي, وإقـاـلة قـاـئد 
الـشـرطـة اجلـنـرال عـبـد احلـكـيـم طـاهـر سـاعـد, وتـعـيـي اجلـنـرال مـحـمـد شـيـخ حـسـن اسـمـاعـيـل, 
كــمــا أقــيــل ف املــرســوم مــديــر جــهــاز األمــن الــقــومــي واخملــابــرات اجلــنــرال بــشــيــر مــحــمــد جــامــع, 

وعي ملنصبه بشكل مؤقت اجلنرال محمد عبد ال حامد. 
اـلسـاـبع ـعشـر ـمن ـيوـلـيو:-  تـقـريـر جـديـد لـلـجـنـة األم املـتـحـدة لـلـمـراقـبـة يـتـهـم رئـيـس الـصـومـال 
حــســن شــيــخ مــحــمــود ووزيــرة اخلــارجــيــة الــســابــقــة فــوزيــه يــوســف  وأعــضــاء آخــريــن بــاحلــكــومــة 

بالتآمر للتربح من أصول صومالية استردت من اخلارج. 

شهر يوليو 2014



اـلـثاـلث واـلـعـشرون ـمن ـيوـلـيو: - اغــتـيال اـلـناـئـبة ف اـلـبرملـان واملـطـرـبة اـلصـومـاـلـية اـلشـهــيرة سـاده 
عـلـي ورسـمـه مـن قـبـل مـسـلـحـي يـسـتـقـلـون سـيـارة بـالـقـرب مـن فـنـدق أمـبـاسـدور ف نـاحـيـة هـدن 

ف مقديشو. 

الثامن والعشرون من يوليو: - االحتفال بيوم عيد الفطر املبارك ف الصومال. 
!

 
ــيـــة  ــاحـ ــزلـــه ف نـ ــنـ ــام مـ ــاديـــر أمـ ــيـــخ آدم مـ ــبـــرملـــان الـــشـ ــائـــب ف الـ ــنـ ــتـــل الـ ــقـ األول مــن أغــســطــس: - مـ

حمرويني ف مقديشو من قبل مسلحي من حركة الشباب. 
اـلـثاـلث ـمن أـغسـطـس:-  قـوات األمـن والـشـرطـة الـصـومـالـيـة تـهـاجـم مـنـزل أحـد جتـار األسـلـحـة 
ف حـي بـولـوحـوبـي مبـقـديـشـو, ولـقـيـت مـقـاومـة عـنـيـفـة مـن حـراس املـنـزل ولـم تـتـمـكـن مـن إلـقـاء 
الــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر املــطــلــوبــي, ومــجــلــس الــوزراء الــصــومــالــي يــجــيــز حــظــر األســحــلــة غــيــر 

الشرعية ف مقديشو . 
ــلـــيـــح  الــرابــع مــن أغــســطــس:-  مـــقـــتـــل أربـــع  امـــرأة عـــلـــى األقـــل مـــن عـــامـــالت الـــنـــظـــافـــة ف حـــي تـ
نـاحـيـة هـدن مبـقـديـشـو, وإصـابـة نـحـو سـبـعـة  أخـريـات  إثـر انـفـجـار لـغـم أرضـي زرع ف قـمـامـة 

على قارعة الطريق أثناء تأديتهن لعمل نظافة. 
اخلـامـس مـن أغـسـطـس: -  مـقـتـل عـبـد الـرحـمـن عـلـي عـبـاس رئـيـس قـسـم الـشـرطـة ف مـديـنـة 

بوصاصو حاضرة محافظة بري ف بونت الند جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. 
الـسـابـع مـن أغـسـطـس:-  اعــتــقــال الــصــحــفــي حــســن حــنــفــي حــاجــي املــرتــبــط بــحــركــة الــشــبــاب 

واملالحق بتهمة قتل العديد من الصحفيي من قبل السلطات الكينية  ف نيروبي. 
اـلـتاسـع مـن أغـسـطـس:- حـركـة الـشـبـاب تـشـنّ هـجـومـا مـبـاغـتـا عـلـى قـاعـدة لـلـقـوات اجلـيـبـوتـيـة 
والـصـومـالـيـة ف بـولـوبـرتـي ف الـسـاعـات األخـيـرة مـن الـلـيـل مـا أدى إلـى اشـتـبـاكـات عـنـيـفـة بـي 

اجلانبي استخدم فيها األسلحة الثقيلة واخلفيفة, وقتل ما اليقل عن 18 شخصا. 
الــثــالــث عــشــر مــن أغــســطــس:-  وصــــول وفــــد مــــن ســــفــــراء دول مــــجــــلــــس األمــــن الــــدولــــي إلــــى 

مقديشو, ولقائهم بقادة الصومال. 
اخلـاـمس ـعشـر ـمن أـغسـطـس:- مـحـاولـة نـزع سـالح زعـيـم احلـرب ف نـاحـيـة وذجـر ف مـقـديـشـو 
أحــمــد داعــي تــتــحــول إلــى اشــتــبــاكــات دامــيــة اســتــمــرت لــســاعــات, شــارك فــيــهــا قــوات مــشــتركــة 
صـومـالـيـة وأخـرى إفـريـقـيـة اسـتـخـدم خـاللـهـا الـطـرفـان بـرشـاشـات ثـقـيـلـة وقـاذفـات صـواريـخ, 
ــاتـــه,  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــقـــال أحـــمـــد داعـــي ومـ ــتـ ــابـــة آخـــريـــن, وت اعـ ــا وإصـ ــتـــل 14 شـــخـــصـ ــقـ ــفـــر عـــن مـ ــا أسـ ممـ

واالستيالء على السالح. 

شهر أغسطس 2014



اخلـامـس عـشـر مـن أغـسـطـس: - قـوات األمـن تـغـلـق إذاعـتـي شـبـيـلـي وسـكـاي احملـلـيـتـي وتـعـتـقـل 
مـسـؤولـيـهـا, واتـهـم الـنـائـب الـعـام أحـمـد عــلي طـاهـر اإلذاعـتـي بـتـزيـيـف احلـقـائـق وإذكـاء الـنـعـرات 
اـلقـبــليـة وحتـريـف اـلعـمــليـات األمـنـيـة ألجـهـزة األمـن احلـكـومـيـة وأهـدافـهـا وإعـطـائـهـا صـبـغـة قـبــليـة 
وحــزبــيــة, والــعــمــل عــلــى كــل مــا يــؤدي إلــى الــصــدام بــي احلــكــومــة والــشــعــب, وتــوجــيــه اتــهــامــات 

مختلقة إلى املسؤولي احلكوميي, واعتبار قوات األمن قوات إرهابية”. 
الـثـامـن عـشـر مـن أغـسـطـس: - قــوات األمــن تــهــاجــم مــنــزل مــحــمــد عــبــدي غــفــاجــي مــن زعــمــاء 
الـقـرصـنـة الـصـومـالـيـة ف مـقـديـشـو, وتـعـتـقـلـه مـع حـراسـه بـعـد الـعـثـور عـلـى أسـلـحـة مـتـنـوعـة ف 

مقره. 
اـلـثاـلث واـلعـشـرون مـن أغـسـطـس: - الـقـوات احلـكـومـيـة الـصـومـالـيـة واإلفـريـقـيـة تـسـيـطـر عـلـى 
مدينة "تييغلو" التابعة حملافظة بكول جنوب غربي الصومال دون مقاومة من حركة الشباب. 
احلـادي واـلـثالـثون ـمن أـغـسطـس: - حـركـة اـلشــباب ـتشـن هـجـومـا عــلى مـركـز جــلعـو ـلالعــتقـاالت 
واالســتــجــوابــات الــتــابــع لــلــمــخــابــرات الــوطــنــيــة بــهــدف حتــريــر ســجــنــاء, وذلــك بــاســتــخــدام ســيــارة 
مــفــخــخــة قــبــل أن يــشــتــبــكــوا مــع قــوات األمــن ف مــعــركــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة, بــحــســب مــســؤولــون 

بالشرطة, إال أن الهجوم فشل ف حتقيق أهافه. 
احلـادي واـلعـشـرون مـن أغـسـطـس: - احلـكـومـة الـصـومـالـيـة تـعـقـد مـصـاحلـة بـي الـعـقـيـد بـري 
شـــري هـــيـــرالـــي وبـــي رئـــيـــس إدارة جـــوبـــا أحـــمـــد مـــدوبـــي ف كـــيـــســـمـــايـــو بـــعـــد شـــهـــور مـــن الـــصـــراع 

املسلح بينهما. 
السابع والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرين من أغسطس:- قائد القوات املسلحة الصومالية وقائد قوات بعثة 
االحتاد األفريقي ف الصومال (أميصوم) يعلنان عن بدء حملة عسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية كبيرة سمَّوها 
(احملـيـط اـلهــندي) ـبهـدف إخـراج وـتطـهـيـر مـســلحـي حـركـة اـلشـبـاب مـن كـافـة املــناطـق اـلصـومـاـليـة 

ف مؤمتر صحفي. 
!

!
!
 

األول مـن سـبـتـمـبـر: - غــارة جــويــة أمــريــكــيــة تــقــتــل أمــيــر حــركــة الــشــبــاب أحــمــد عــبــدي غــوذنــي 
(مختار أبو الزبير) ف قرية بالقرب من مدينة براوه جنوب الصومال. 

اـلراـبع مـن ســبـتمــبر:-  مـقـتـل شـخـصـي مـدنـيـي وإصـابـة خـمـسـة أخـريـن بـجـروح جـراء قـصـف 
مدفعي بالهاون تعرض له ف الليل حيّ وذجر القريبة من مطار مقديشو. 
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اـلراـبع ـمن ســبـتـمـبر: - الـقـوات الـصـومـالـيـة واألفـريـقـيـة تـسـيـطـران عــلى بــلدة جــلـلقـسـي الـزراعـيـة 
ف محافظة هيران بدون مقاومة من حركة الشباب بعد انسحابها من البلدة. 

اـلسـادس ـمن ســبـتـمـبر: - إعـالن حـكـومـتـي الـواليـات املـتـحـدة والـصـومـال عـن مـقـتـل زعـيـم حـركـة 
الشباب ف الصومال بالغارة اجلوية األمريكية. 

اـلسـاـبع ـمن ســبـتـمـبر:-  حـركـة الـشـبـاب تـعــلن عـن تـنـصـيـب الـشـيـخ أبـي عـبـيـدة أحـمـد عـمـر أمـيـرا 
جديدا لها بعد مقتل غوذني, وتهدد باالنتقام. 

الـتـاسـع مـن سـبـتـمـبـر: - مــجــلــس الــوزراء يــعــفــي رئــيــس جــهــاز األمــن واالســتــخــبــارات عــبــد ال 
محمد سنبلوشي من منصبه بسبب عدم وفائه بالتزاماته. 

اـلـتاسـع ـمن ســبـتـمـبر: - هـجـومـان انـتـحـاريـان يـسـتـهـدفـان قـافــلتـي لــلقـوات اإلفـريـقـيـة ف الـطـريـق 
ــتــــراق  ــيــــب 30 بــــجــــروح, واحــ ــا وأصــ ــيــ ــتــــل 20 مــــدنــ ــقــ ــفــــر عــــن مــ ــا أســ ــقــــديــــشــــو وأفــــجــــوي, ممــ بــــي مــ

سيارات النقل العام. 
اـلراـبع ـعشـر ـمن ســبـتـمـبر: - اغـتـيـال نـائـب رئـيـس جـهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب ف الـصـومـال مـحـمـد 
قانوني ف مقديشو من قبل حركة الشباب بالقرب من فندق شامو ف بولوحوبي مبقديشو. 
اـلراـبع عـشـر مـن ســبـتمــبر:-  انـطـالق مـؤمتـر مـصـاحلـة بـي فـرقـاء جـنـوب غـرب الـصـومـال ف 

مدينة بيدوه حاضرة محافظة باي, مبشاركة رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. 
الـسـادس عـشـر مـن سـبـتـمـبـر: افــتــتــاح مــؤمتــر مــصــاحلــة بــي فــرقــاء أقــالــيــم جــوبــا ف كــيــســمــايــو 

مبشاركة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. 
اـلسـاـبع عـشـر مـن ســبـتمــبر: - وزارة اخلـارجـيـة الـصـومـالـيـة تـقـدّم شـكـوى إلـى احملـكـمـة الـدولـيـة 

بخصوص تعدّي كينيا على املياة اإلقليمية الصومالية. 
احلـادي واـلعـشـرون مـن ســبـتمــبر: - احلـكـومـة الـصـومـالـيـة تـعـي الـعـقـيـد عـبـد الـرحـمـن مـحـمـد 

توريري قائدا جلهاز األمن واخملابرات الوطنية بعد عزل عبد ال شنبلوشي. 
الـثـانـي والـعـشـرون مـن سـبـتـمـبـر: - شــركــة “الــبــيــراك” الــتــركــيــة تــتــولــى إدارة مــيــنــاء مــقــديــشــو 

الدولي ملدة عشرين عاما, وذلك ف حفل مشترك بي مسؤولي من الصومال وتركيا. 
!

!
!
!
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اـلـثاـني مـن أـكـتوـبر:- سـلـطـات واليـة بـونـت النـد ف شـمـال شـرق الـصـومـال تـعـلـن عـن سـيـطـرتـهـا 
على جبال غلغال أكبر معاقل حركة الشباب ف املنطقة الشرقية. 

اـلـثاـني ـمن أـكـتوـبر:- الـقـوات الـصـومـالـيـة واإلفـريـقـيـة تـسـيـطـر عـلـى مـديـنـة عـدلـي الـسـاحـلـيـة ف 
محافظة شبيلي الوسطى. 

الرابع من أكتوبر:- الصومال يحتفل بيوم عيد األضحى املبارك. 
اخلـاـمس ـمن أـكـتوـبر:- احلـكـومـة الـصـومـالـيـة تـعــلن عـن سـيـطـرتـهـا عــلى مـديـنـة بـراوه أكـبـر مـعـقـل 
حلـركـة الـشـبـاب ف جـنـوب الـصـومـال, وذلـك بـعـد أن دخــلت الـقـوات الـصـومـالـيـة وقـوات االحتـاد 

األفريقي املدينة بدون وقوع اشتباكات مع مسلحي حركة الشباب. 
الـعـاشـر مـن أكـتـوـبر:- صـدور تـقـريـر جـديـد ملـراقـبـي األم املـتـحـدة يـقـول: إن أسـلـحـة اجلـيـش 
الــصــومــالــي وذخــائــره مــا زالــت جتــد طــريــقــهــا إلــى األســواق املــفــتــوحــة عــلــى الــرغــم مــن تــعــهــدات 

احلكومة مبنع تسرب أسلحتها التي ينتهي املطاف بها ف أيدي املتشددين اإلسالميي. 
اـلـثاـلث ـعشـر ـمن أـكـتوـبر: - انـفـجـار سـيـارة مـفـخـخـة أمـام مـطـعـم أورومـو ف شـارع مـكـة املـكـرمـة 

وقت ذروة املساء, ومقتل عشرة أشخاص وإصابة نحو خمسة عشر آخرين. 
الثالث عشر من أكتوبر: - الصي تعي أول سفير لها ف الصومال منذ عام 1991م. 

اـلراـبع عـشـر مـن أـكـتوـبر: اتـفـاقـيـة بـي احلـكـومـة الـصـومـالـيـة وواليـة بـونـت النـد حـول عـدد مـن 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــي اجلــانــبــي, بــقــيــادة رئــيــس الــوزراء الــصــومــالــي عــبــد الــولــي شــيــخ أحــمــد, 

ورئيس والية بونت الند عبد الولي محمد غاس ف مدينة غرووي. 
اـلسـادس عـشـر مـن أكــتوـبر:- انـفـجـار سـيـارة أخـرى مـفـخـخـة أمـام مـطـعـم “بـانـورامـا”, الـقـريـب 
مـن املـسـرح الـوطـنـي مـا  أسـفـر عـن سـقـوط خـمـسـة قـتـلـى عـلـى األقـل, وجـرح مـا يـزيـد عـلـى 13 

آخرين. 
اـلسـاـبع ـعشـر ـمن أكـتوـبر: - احلـكـومـة اـلصـومـاـليـة ـترفـض اســتقـبـال قـوات جـدـيدة مـن سـيـراـليـون 
الحـــتـــمـــال انـــتـــقـــال عـــدوى إيـــبـــوال إلـــى الـــبـــالد عـــن طـــريـــق جـــنـــود جـــدد يـــحـــلـــون مـــحـــل الـــكـــتـــيـــبـــة 

السيراليونية العاملة ضمن قوات أميصوم. 
احلـادي والـعـشـرون مـن أكـتـوبـر : - حــركــة الــشــبــاب تــقــتــل شــابــا صــومــالــيــا بــالــرجــم بــعــد اتــهــامه 
بـاغـتـصـاب فـتـاة , وقـال مـسـئـول احلـركـة إنـهـم حتـقـقـوا مـن ارتـكـاب الـشـاب لـهـذه اجلـرميـة, وت 

تنفيذ حكم الرجم ف قرية طوري بشبيلي السفلى أمام جمع من الناس. 
الـثـالـث والـعـشـرون مـن أكـتـوبـر:- الــرئــيــس حــســن شــيــخ مــحــمــود يــزور بــلــدة عــيــل بــور, ويــتــفــقــد 

البلدة التي كانت معقال كبيرا حلركة الشباب بوسط الصومال. 
اـلراـبع عـشـر مـن أـكـتوـبر: الـرئـيـس الـصـومـالـي حـسـن شـيـخ مـحـمـود يـزور مـديـنـة بـلـدويـن بـوسـط 

الصومال, حيث ت استقباله هناك من قبل مسؤولي محافظة هيران وقوات أميصوم. 
اخلـاـمس واـلـعشـرون ـمن أـكـتوـبر:-  ظـهـور اخلـالفـات بـي الـرئـيـس حـسـن شـيـخ مـحـمـود ورئـيـس 
الـوزراء عـبـد الـولـي شـيـخ أحـمـد إلـى الـعــلن بـعـد أن أجـرى عـبـد الـولـي تـعـديـال وزاريـا شـمـل إبـعـاد 



فــارح شــيــخ عــبــد الــقــادر املــقــرب مــن الــرئــيــس مــن وزارة الــعــدل والــشــؤون الــفــيــدرالــيــة, ورَفْــض 
حسن شيخ محمود هذه اخلطوة, داعيا الوزراء إلى جتاهلها. 

اـلـتاسـع واـلـعشـرون ـمن أـكـتوـبر: - اـلقـبـض عــلى حـاوـية مـشـحـوـنة ـببـزات عـسـكرـية ومــتفـجـرات ف 
ميناء مقديشو الدولي. 

الـتـاسـع والـعـشـرون مـن أكـتـوبـر:-  األمــي الــعــام لــألم املــتــحــدة بــان كــي مــون يــزور الــعــاصــمــة 
الصومالية مقديشو, ويلتقي بقادة الصومال. 

احلـادي واـلـثالـثون ـمن أـكـتوـبر:-  وفـاة قـائـد الـشـرطـة الـصـومـالـيـة اجلـنـرال مـحـمـد شـيـخ حـسـن 
إسـمـاعـيـل ف الـعـاصـمـة مـقـديـشـو ف أسـبـاب غـامـضـة, وتـشـريـح جـثـتـه ف نـيـروبـي لـلـكـشـف عـن 

أسباب الوفاة, وت دفنه ف مقديشو. 
!
!

!
!
!

ــيـــارة كـــان يـــقـــودهـــا, وإصـــابـــة  ــتـــل شـــخـــص ف انـــفـــجـــار لـــغـــم وضـــع ف سـ األول مــن نــوفــمــبــر: - مـــقـ
شخصي بالقرب من مستشفى دكفير  ف العاصمة مقديشو. 

األول ـمن ـنوـفـمـبر: - إقـامـة املـسـابـقـة الـغـنـائـيـة بـي الـفـنـانـي اجلـدد ف مـقديـشـو ألول مـرة مـنـذ 
عقدين برعاية وزارة اإلعالم الصومالية. 

اـلـثاـني ـمن ـنوـفـمـبر:-  اغـتـيـال طـالـبـتـي مـتـخـرجـتـي مـن جـامـعـة سـيـمـد كـانـتـا تـعـمـالن كـمـعـلّـمـتـي 
ف روضــة تــعــلــيــمــيــة عــلــى يــد مــســلــحــي مــجــهــولــي ف نــاحــيــة طركــيــنــلــى بــالــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة 

مقديشو,. 
الـثـانـي مـن نـوفـمـبـر: - اغــتــيــال مــوظــف ف وزارة اخلــارجــيــة الــصــومــالــيــة يــدعــى مــحــمــد عــبــده 
جـوسـتـو ف هـجـوم مـسـلـح ف نـاحـيـة وذجـر  بـالـعـاصـمـة الـصـومـالـيـة مـقـديـشـو, وكـان املـهـاجـمـون 

يستقلون سيارة والذوا بالفرار. 
اـلراـبع مـن ـنوـفمــبر: - الـبـرملـان الـصـومـالـي يـصـادق عـلـى اتـفـاق تـعـاون عـسـكـري بـي الـصـومـال 

وإيطاليا, حيث صوت األغلبية لصالح املقترح. 
اـلراـبع ـمن ـنوـفـمـبر: - مـقـتـل فـتـاة صـومـالـيـة تـدعـى هـدن يـوسـف مـري طـعـنـا بـالـسـكـي ف نـاحـيـة 
طـركـيـنـلـى بـالـعـاصـمـة الـصـومـالـيـة مـقـديـشـو, ولـم تـعـرف مـالبـسـات احلـادث الـذي أثـار ذعـرا ف 

أوساط سكان مقديشو. 
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اـلسـاـبع ـمن ـنوـفـمـبر: - حـركـة الـشـبـاب تـخـتـطـف أربـعـة أطـبـاء كـانـوا يـعـمــلون ف املـسـتـشـفـى الـعـام 
ف مــديــنــة غــربــهــاري حــاضــرة مــحــافــظــة جـــدو, وكــان الــطــبــيــب الــرابــع يــعــمــل ف مــســتــشــفــى ف 

مدينة بورطوبو. 
اـلسـاـبع ـمن ـنوـفـمـبر: - مـقـتـل سـتـة أشـخـاص عـلـى األقـل ف اشـتـبـاكـات انـدلـعـت بـي قـبـيـلـتـي ف 

محافظة غلغذود وسط الصومال. 
الـثـامـن مـن نـوفـمـبـر :- ســيــطــرة مــســلــحــي مــن حــركــة الــشــبــاب عــلــى جــزيــرة كــطــا الــواقــعــة ف 

محافظة جوبا السفلى بعد معارك ضارية مع قوات إدارة جوبا. 
اـلـتاسـع ـمن ـنوـفـمـبر: - تـفـاقـم أزمـة اخلـالف بـي الـرئـيـس حـسـن شـيـخ مـحـمـود ورئـيـس الـوزراء 

عبد الولي شيخ أحمد, ودعوة رئيس البرملان محمد عثمان جواري إلى حل توافقي. 
احلـادي عـشـر مـن ـنوفـمــبر: - فـوضـى وصـخـب ف جـلـسـة الـبـرملـان بـعـد مـحـاولـة الـنـقـاش حـول 
طـرح بـعـض الـنـواب مـقـتـرح سـحـب الـثـقـة مـن رئـيـس الـوزراء عـبـد الـولـي شـيـخ أحـمـد, وتـأجـيـل 

اجللسة. 
احلـادي ـعشـر ـمن ـنوـفـمـبر:-  جنـاة اـلـنائـب مـحـمـد عـمـر طــلحـة مـن مـحـاوـلة اغــتيـال ف مـقـدـيشـو 

وهو ف طريقه إلى جلسة البرملان, ومقتل بعض من حراسه الشخصيي. 
احلـادي عـشـر مـن ـنوفـمــبر:-  الـواليـات املـتـحـدة وبـريـطـانـيـا واالحتـاد األوروبـي واألم املـتـحـدة 

يبدون قلقهم من مقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي. 
احلـادي عـشـر مـن نـوفـمـبـر: - اغــتــيــال مــحــمــود عــبــدي طــبــري الــضــابــط الــكــبــيــر ف مــصــلــحــة 
الــهــجــرة واجلــوزات ف مــطــار آدم عــدي الــدولــي بــالــعــاصــمــة مــقــديــشــو عــلــى يــد مــســلــحــي مــن 

حركة الشباب بالقرب من تقاطع كيلومتر أربع. 
اـلـثاـني ـعـشر ـمن ـنوـفـمـبر: - اغــتـيال ـناـئب رـئـيس ـناحــية هـوـلوذاغ ف مـقـدـيشـو ـيوسـف ـنور هـالل 

برصاص مسلحي من حركة الشباب كانوا يستقلون سيارة ف ناحية وذجر. 
اـلراـبع ـعشـر ـمن ـنوـفـمـبر:- تـفـكـيـك أهـم خـلـيـَّة أمـنـيـة حلـركـة الـشـبـاب ف مـقـديـشـو, والـتـي كـانـت 
تـغـتـال املـسـؤولـيـي احلـكـومـيـي عـلـى مـدى شـهـور, وت اعـتـقـالـهـم مـن مـنـزل ف حـي طـركـيـنـلـي ف 
ــيـــارة مـــن نـــوع ســـارف كـــانـــت  ــنـــابـــل يـــدويـــة, وسـ ــنـــادق وعـــبـــوات نـــاســـفـــة وقـ مـــقـــديـــشـــو, وبـــحـــوزتـــهـــم بـ
ـتســتخـدم ـلـتـنفــيذ عـمــلـيات االغــتـيال , وت عـرض اعــترافـات قـاـئد اخلــلـية ـبـتفـاصــيل اـلعـمــلـيات ف 

التلفزيون الوطني. 
اخلـاـمس ـعشـر ـمن ـنوـفـمـبر:-  فـشـل اجلــلسـة الـثـانـيـة لــلبـرملـان الـصـومـالـي حملـاولـة تـوزيـع مـذكـرة 
حــول ســحــب الــثــقــة عــن رئــيــس الــوزراء, وذلــك بــإثــارة صــخــب وفــوضــى ف الــبــرملــان وت تــأجــيــل 

اجللسة. 
اـلـساـبع ـعـشر ـمن ـنوـفـمـبر:-  14 وزـيرا صـومـاـلـيا ـيطـاـلـبون رـئـيس اـلوزراء اـلصـومـاـلي عــبد اـلوـلي 
شـــيـــخ أحـــمـــد بـــاالســـتـــقـــالـــة مـــن مـــنـــصـــبـــه, وذلـــك ف بـــيـــان صـــدر عـــن اجـــتـــمـــاع لـــهـــم بـــالـــعـــاصـــمـــة 

مقديشو. 



اـلـثامـن عـشـر مـن ـنوفـمــبر: - فـوز شـريـف حـسـن شـيـخ آدم رئـيـس الـبـرملـان الـصـومـالـي الـسـابق 
ــالـــي أصـــوات  ــا مـــن إجـــمـ ــلـــى 373 صـــوتًـ ــعـــد حـــصـــولـــه عـ ــنـــوب غـــرب الـــصـــومـــال بـ بـــرئـــاســـة واليـــة جـ
ممـثـلـي الـقـبـائـل لـلـواليـة الـبـالـغ 396 شـخـصـا, وتـرحـيـب احلـكـومـة الـصـومـالـيـة واجملـتـمـع الـدولـي 

بذلك. 
الــثــامــن عــشــر مــن نــوفــمــبــر:-  اغـــتـــيـــال املـــنـــهـــدس عـــبـــد ال عـــلـــي عـــنـــشـــور الـــذي كـــان يـــعـــمـــل مـــع 
ــاء الـــصـــرف الـــصـــحـــي ف  ــنـ ــقـــديـــشـــو ف بـ ــمـــدة مـ ــعـ ــارا لـ ــتـــشـ ــاء وكـــان مـــسـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــة لـ ــتـــركـ الـــشـــركـــات الـ

مقديشو. 
اـلـتاسـع عـشـر مـن ـنوـفمــبر: - اغـتـيـال الـصـحـفـي الـصـومـالـي عـبـد الـرزاق عـلـي عـبـده ف شـمـال 

مدينة غالكعيو بوسط الصومال على يد مسلحي مجهولي. 
الــعــشــرون مــن نــوفــمــبــر: - بـــدء أعـــمـــال مـــنـــتـــدى الـــشـــراكـــة حـــول الـــصـــومـــال الـــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
العاصمة الدمناركية كوبنهاغن حول حتفيز عملية االنتقال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسي ف الصومال, 
مبـشـاركـة الـرئـيـس الـصـومـالـي ووفـد مـرافـق لـه, بـاإلضـافـة إلـى املـنـظـمـات الـدولـيـة مـثـل األم 

املتحدة واالحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية وغيرها. 
اـلراـبع واـلـعشـرون ـمن ـنوـفـمـبر: - جــلسـة أخـرى لــلبـرملـان سـادهـا الـفـوضـى والـصـخـب, وت تـوزيـع 

مسودة مقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. 
اخلـاـمس واـلـعـشرون ـمن ـنوـفـمـبر: - رـئـيس اـلوزراء اـلصـومـاـلي عــبد اـلوـلي شــيخ أحـمـد ـيعــلن عـن 
اسـتـعـداده حلـل اخلـالف الـسـيـاسـي بـيـنـه وبـي الـرئـيـس حـسـن شـيـخ مـحـمـود بـواسـطـة احلـوار 

واملفاوضات وذلك ف بيان صحفي. 
اـلـتاسـع واـلـعشـرون مـن ـنوـفمــبر: - جتـدد املـعـارك الـقـبـلـيـة ف مـحـافـظـة غـلـغـدود ومـقـتـل عـشـرة 
أشـخـاص ف اشـتـبـاكـات جـرت بـي مـلـيـشـيـتـي قـبـلـيـتـي ف مـنـطـقـتـي داي وهـارو الـواقـعـتـي عـلـى 

بعد نحو 100 كلم من مدينة عذاذو ف محافظة غلغذود وسط البالد. 
اـلـتاسـع واـلـعشـرون ـمن ـنوـفـمـبر:-  اعـتـقـال مـسـؤولـي وضـبـاط أمـنـيـي ورجـال أعـمـال ف مـديـنـة 
بـراوه الـسـاحـلـيـة بـتـهـمـة تـورطـهـم ف عـمـلـيـات تـصـديـر أطـنـان مـن الـفـحـم مـن مـيـنـاء بـراوه إلـى 

اخلارج. 
!
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اـلـثاـلث ـمن دـيســمـبر: - اـنفـجـار سـيـارة مـفـخـخـة ـباـلقـرب مـن مـطـار آدم عـدي اـلدوـلي ـباـلعـاصـمـة 
الـصـومـالـيـة مـقـديـشـو مـسـتـهـدفـة مـوكـب لـألم املـتـحـدة ف طـريـقـه إلـى املـطـار, ممـا أسـفـر عـن 

مقتل أربعة وجرح تسعة آخرين. 
الـرابـع مـن ديـسـمـبـر:- وفــد رفــيــع املــســتــوى مــن جــامــعــة الــدول الــعــربــيــة  يــصــل إلــى الــعــاصــمــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــقـــديـــشـــو ف زيـــارة رســـمـــيـــة, ويـــضـــم الـــوفـــد كـــال مـــن األمـــي الـــعـــام جلـــامـــعـــة الـــدول 
الـعـربـيـة نـبـيـل الـعـربـي, والـشـيـخ صـبـاح خـالـد األحـمـد الـصـبـاح وزيـر اخلـارجـيـة الـكـويـتـي, وأحـمـد 
وـلد ـتكـدي وزـير اخلـارجـيـة املـورـيـتاـني,  حـيـث اـلـتقـوا ـباملـسـؤوـلي اـلصـومـاـليـي ـيـتقـدمـهـم اـلرئـيـس 

حسن الشيخ محمود, وتعهدوا بدعم إعمار الصومال. 
اخلـاـمس ـمن دـيـسـمـبر:-  مـقــتل 11 شـخـصـا وإصـاـبة 30 آخـرـين ـبجـروح ف ـتفـجــيرـين اـنـتحـارـيي 

متزامني ف مدنية بيدوه ف جنوب غرب الصومال. 
الـسـادس مـن ديـسـمـبـر:- الــبــرملــان الــصــومــالــي يــســحــب الــثــقــة مــن حــكــومــة رئــيــس الــوزراء عــبــد 

الولي شيخ أحمد بأغلبية مريحة, وعبد الولي يرحب بالنتيجة. 
اـلسـادس ـمن دـيســمـبر: - الـنـائـب الـعـام أحـمـد عــلي طـاهـر, واملـدقـق الـعـام حلـسـابـات الـدولـة نـور 
فـــارح جـــمـــعـــالـــي يـــقـــرران تـــقـــيـــيـــد ســـفـــر أعـــضـــاء مـــجـــلـــس الـــوزراء حـــتـــى يـــتـــم تـــســـلـــيـــم املـــنـــصـــب إلـــى 

احلكومة املقبلة. 
اـلـتاسـع ـمن دـيســمـبر:- عـودة أول مـجـمـوعـة مـن الـالجـئـي الـصـومـالـيـي مـن كـيـنـيـا إلـى بـالدهـم, 
لـيـكـونـوا اجملـمـوعـة األولـى مـن الـالجـئـي الـصـومـالـيـي الـذيـن يـعـودون إلـي بـالدهـم مـنـذ أكـثـر مـن 

عقدين. 
اـلـعاشـر ـمن دـيســمـبر:- احلـكـومـة الـصـومـالـيـة تـعـرض الـصـحـفـي حـسـن حـنـفـي حـاجـي الـذي اتـهـم 
بــقــتــل عــدد مــن الــصــحــفــيــي الــصــومــالــيــي واالنــتــمــاء إلــى حــركــة الــشــبــاب بــعــد مــا ســلَّــمــتــه إلــيــهــا 

احلكومة الكينية. 
ــمـــد  ــيـ ــعـــة سـ ــامـ ــيـــة ف جـ ــيـــس الـــشـــؤون األكـــادميـ ــائـــب رئـ ــيـــال نـ ــتـ احلــادي عــشــر مــن ديــســمــبــر: - اغـ

إبراهيم محمود حامد, من قبل مسحلي مجهولي ف مقديشو. 
اـلـثاـني عـشـر مـن دـيسـمــبر:- وفـاة 10 أشـخـاص عـلـى األقـل بـعـد تـسـمـمـهـم مبـيـاه بـئـر ف نـاحـيـة 

ياقشيد مبقديشو, واحلكومة احمللية تأمر بإغالق البئر. 
ــنـــة  ــيـــم أهـــل الـــسـ ــنـــظـ ــنـــاصـــر مـــن تـ ــلـــحـــة بـــي عـ الــثــالــث عــشــر مــن ديــســمــبــر:- انـــدالع مـــعـــارك مـــسـ
ــا ف  ــيـــرهـ ــيـــل وغـ ــعـ ــوريـ ــريـــب وغـ ــمـ ــيـــة ف مـــدن طـــوسـ ــالـ ــومـ ــومـــة الـــصـ ــكـ ــاعـــة وبـــي قـــوات احلـ ــمـ واجلـ

محافظة غلغدود ف محافظة غلغدود, مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. 
اخلــامــس عــشــر مــن ديــســمــبــر:-  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ف الـــصـــومـــال تـــتـــهـــم تـــســـع عـــشـــرة وزارة ف 

احلكومة املقالة بالفساد, وذلك ف إفادة أمام النواب ف البرملان. 
الـسـادس عـشـر مـن ديـسـمـبـر:- مــقــتــل ثــالثــة أشــخــاص مــدنــيــي وإصــابــة ثــالثــة آخــريــن بــجــروح 

جراء هجوم مسلح وقع ف محافظة سول شمال الصومال. 



اـلـساـبع ـعـشر ـمن دـيـسـمـبر:- ـتعــيي عـمـر عــبد اـلرشــيد عــلي شـرمـأركـي رـئـيسـا ـلـلوزراء ـبعـد عـزل 
عــبــد الــولــي شــيــخ أحــمــد مــن املــنــصــب, وكــان شــرمــأركــي يــشــغــل مــنــصــب ســفــيــر الــصــومــال لــدى 

وشنطن, وأصبح رئيسا للوزراء ف فبراير 2009م ف رئاسة شيخ شريف شيخ أحمد. 
اـلـثاـمن ـعشـر ـمن دـيســمـبر: - سـيـرالـيـون تـعـلـن انـسـحـاب قـواتـهـا مـن الـصـومـال ف يـنـايـر بـعـد مـا 
ألـغـيـت عـمــليـة تـنـاوب الـقـوات الـسـيـرالـيـونـيـة مـطــلع أغـسـطـس املـاضـي بـعـد اكـتـشـاف إصـابـة أحـد 

جنود سيراليون الذين كانوا يستعدون للذهاب إلى الصومال مبرض إيبوال القاتل. 
ــيــــس الــــشــــرطــــة  ــاء ذكــــرى الـ71 مــــن تــــأســ ــيــ ــإحــ ــفــــل بــ ــتــ ــحــ ــومــــال يــ الــعــشــرون مــن ديــســمــبــر:- الــــصــ
الـصـومـالـيـة ف مـقـديـشـو وبـعـض مـحـافـظـات الـبـالد, مبـشـاركـة الـرئـيـس الـصـومـالـي حـسـن شـيـخ 

محمود وكبار مسؤولي احلكومة. 
احلـادي واـلعـشـرون مـن دـيسـمــبر: - مـفـاوضـات بـي حـكـومـة الـصـومـال وإدارة أرض الـصـومـال 
ف جـيـبـوتـي بـرعـايـة إسـمـاعـيـل عـمـر غـيـلـي رئـيـس جـيـبـوتـي, ت الـتـوصـل خـاللـهـا إلـى اتـفـاق بـي 

اجلانبي حول استمرار املفاوضات ف األمور العالقة بي اجلانبي. 
اـلـثاـلث واـلـعشـرون ـمن دـيســمـبر: - إثـيـوبـيـا تـعـلـن اسـتـعـدادهـا لـتـحـل مـحـل كـتـيـبـة سـيـرالـيـون الـتـي 

تنسحب من أماكنها ف جوبا السفلى جنوب الصومال. 
اـلراـبع واـلـعشـرون ـمن دـيســمـبر:- الـبـرملـان الـصـومـالـي ميـنـح الـثـقـة لـرئـيـس الـوزراء اجلـديـد عـمـر 

عبد الرشيد باإلجماع. 
اخلـاـمس واـلـعـشرون ـمن دـيـسـمـبر: - مـســلحـون مـن حـركـة اـلشــباب ـيهـاجـمـون مـعـسـكـر حــلـني وهـو 
الـقـاعـدة الـرئـيـسـيـة لـقـوات األمـيـصـوم ف مـجـمـع مـطـار مـقـديـشـو, وجـرت اشـتـبـاكـات عـنـيـفـة لـيـوم 
كـامـل ممـا أدى إلـى مـقـتـل ثـالثـة مـن جـنـود حـفـظ الـسـالم اإلفـريـقـيـة عـلـى األقـل, ومـقـتـل جـمـيـع 

املهاجمي االنتحاريي. 
اـلسـادس واـلعـشـرون مـن دـيسـمــبر:- بـعـثـة االحتـاد اإلفـريـقـي لـلـسـالم ف الـصـومـال (أمـيـصـوم) 
تـــعـــفـــي الـــعـــقـــيـــد عـــلـــي آدم حـــامـــد مـــن مـــنـــصـــب املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم األمـــيـــصـــوم بـــســـبـــب 

تصريحاته بشأن الهجوم على قاعدة حلني. 
الــســابــع والــعــشــرون مــن ديــســمــبــر:-  اســـتـــســـالم الـــقـــيـــادي الـــكـــبـــيـــر ف حـــركـــة الـــشـــبـــاب زكـــريـــا 
إسـمـاعـيـل حـرسـي املـقـرب مـن األمـيـر الـسـابـق لـلـحركـة أحـمـد غـوذنـي إلـى احلـكـومـة الـصـومـالـيـة 
ف مــنطـقـة قـرب احلـدود مـع كــيـنـيا ف مـحـافـظـة غـذو, وأـنـباء عـن ـترحــيـله إـلى مـقـدـيشـو ف وقـت 

الحق. 
اـلـثاـمن واـلـعشـرون ـمن دـيســمـبر:- الـرئـيـس الـصـومـالـي حـسـن شـيـخ مـحـمـود يـصـل إلـى الـقـاهـرة 
عـلـى رأس وفـد صـومـالـي ف زيـارة رسـمـيـة ويـلـتـقـي مـع الـرئـيـس املـصـري عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسـي 

وأمي عام جامعة الدول العربية نبيل العربي. 
الـثـالثـون مـن ديـسـمـبـر:- مــقــتــل قــائــد جــهــاز االســتــخــبــارات ف حــركــة الــشــبــاب عــبــد الــشــكــور 
املـعـروف حـركـيـا بـاسـم تـهـلـيـل واثـنـي مـن مـرافـقـيـه ف غـارة جـويـة أمـريـكـيـة ف قـريـة سـاكـو ف 

محافظة جوبا الوسطى جنوب الصومال. 



اـلـثالـثون ـمن دـيـسـمـير:- مـقــتل فــتاة صـومـاـلـية مـوظـفـة ف اـلـبـنك اـلصـومـاـلي اـلعـاملـي ف مـقـدـيشـو 
على يد مسلحي مجهولي ف ناحية طركينلي بالعاصمة مقديشو. 
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