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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების საემიგრაციო და საბაჟო აღსრულების დეპარტამენტმა 

ეგვიპტური მოქალაქეობის მქონე პიროვნება, რომელიც 2015 წელს ტერორიზმის ბრალდებით 

დააკავეს, დიდ ბრიტანეთს გადასცა. ტერორისტული აქტების დაგეგმვის გამო ადელ აბდელ 

ბარის 2015 წელს პატიმრობა მიესაჯა. 2020 წელს საპატიმრო პერიოდის ნაადრევად 

დასრულების შემდეგ, საემიგრაციო მოსამართლემ ბარის გაერთიანებული სამეფოსთვის 

გადაცემა გადაწყვიტა. 

ამერიკის შეერთებული შტატების კონტრ-ტერორისტული კოორდინატორის განცხადებით 

ჩრდილოეთ მოზამბიკში არსებული ისლამისტური დაჯგუფება ტერორისტული 

ორგანიზაცია დაეშთან აფილირებული ჯგუფია, რომელსაც „მორჩილება“ აქვს დაეშისთვის 

გამოცხადებული. მოზამბიკში არსებული ისლამისტური მებრძოლები ფეხს იდგამენ. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იყოს მოზამბიკის უსაფრთხოების პარტნიორი. 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებში ახალი სანქციების 

პაკეტი  შემუშავდა იემენში ირანის დესპანის, ჰასან ირლუს, ალ-მუსტაფას სახელობის 

საერთაშორისო  უნივერსიტეტისა და ირანელი მოქალაქე იუსუფ ალი-მურაჯის 

წინააღმდეგ.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

სამხრეთ ლონდონში კონტრ-ტერორისტულმა პოლიციამ 39 წლის პირი აკრძალული  

ორგანიზაციის წევრობისთვის დააკავა. ის გირაოს საშუალებით გამოუშვეს, მაგრამ გამოძება  

გრძელდება. 

22 წლის, გაბრიელ ფრიელი, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებითაა დაკავებული 

ბრალდებებს უარყოფს, მაგრამ ფსიქიატრთან საუბარში მან განაცხადა, რომ გრძნობს 

აფილირებას ამერიკელ მასობრივ მკვლელებთან. დაკავებისას აღმოჩნდა, რომ ის ფლობდა 

მშვილდ-ისარს, მაჩეტესა და ბალისტიკურ ჟილეტს. სასამართლოზე მოწმის სახით წარსდგა 

დარგის წამყვანი ექიმი ბეილი. მან ისაუბრა ე.წ ინსელებზე (Incel), რაც უნებლიე ცელიბატობას 

აღნიშნავს. მათ სჯერათ, რომ საზოგადოება სექსუალური მიმზიდველობის მიხედვითაა 

დაყოფილი. საკუთარი თავი იერარქიის ყველაზე დაბალ საფეხურზე ესახებათ, ხოლო 

მიმზიდველი ქალები უმაღლეს საფეხურზე. ისინი ხშირად ძალადობენ ქალებზე და ამის 

მიზეზად იერარქიულ სტრუქტურას მოიაზრებენ. ბეილი მოწმობს, რომ ფრიელის მოტივაცია 

ინსელების ნარატივს უკავშირდება. 

 

 

 

https://www.ice.gov/news/releases/egyptian-national-convicted-terrorism-removed-ice-us
https://www.ice.gov/news/releases/egyptian-national-convicted-terrorism-removed-ice-us
https://news.trust.org/item/20201208193829-456v0/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.reuters.com/article/usa-an-sanctions-confirmation/u-s-blacklists-iranian-individual-university-under-terrorism-authority-idUSL1N2IO1ES?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://news.met.police.uk/news/update-counter-terrorism-officers-arrest-a-man-in-south-london-416725
https://news.met.police.uk/news/update-counter-terrorism-officers-arrest-a-man-in-south-london-416725
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scot-accused-terrorism-felt-affiliation-23143817
https://www.edinburghnews.scotsman.com/news/crime/gabrielle-friel-edinburgh-terrorism-trial-top-academic-tells-court-how-incel-online-subculture-endorses-violence-towards-attractive-women-3063961
https://www.edinburghnews.scotsman.com/news/crime/gabrielle-friel-edinburgh-terrorism-trial-top-academic-tells-court-how-incel-online-subculture-endorses-violence-towards-attractive-women-3063961
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ავსტრალია 

ალბურიში 18 წლის ბიჭი, ტაილერ ჯაკოვაჩი ტერორიზმის ბრალდებით პატიმრობაში 

იმყოფება.  გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებამდე, იგი ტელეგრამში „არა-თეთრების, 

ებრაელებისა და მუსლიმების“ მკვლელობისკენ მოწოდებებს. ავსტრალიის ფედერალური 

პოლიციის განცხადებით, დაკავებული პირი იზიარებს ექსტრემისტულ ულტრა-მემარჯვენე 

იდეოლოგიას და კონცენტრირებულია ნეო-ნაციზმზე, თეთრ სუპრემასისმზე და ანტი-

სემიტიზმზე. 

ავსტრალიის მთავრობამ მოსახლეობისთვის გაფრთხილება გაავრცელა, სადაც ისინი 

ტერორიზმის საფრთხეზე საუბრობენ. მთავრობა ადამიანებს მოუწოდებს განსაკუთრებული 

სიფრთხილე გამოიჩინონ შობის დღეს. 

 

კანადა 

შარიფ აბდელაჰიმი, რომელიც ტორონტო 18-ის სახელით ცნობილი ტერორისტული 

დაჯგუფების წევრი იყო საშინაო პატიმრობაში გადავიდა. ტორონტო 18, ტორონტოს 

შემოგარენში ჩამოყალიბებული ტერორისტული დაჯგუფებაა, რომელსაც კანადაში 

რამოდენიმე ლოკაციის აფეთქებას გეგმავდა. აბდელაჰიმს ტორონტოში ცხოვრება ეკრძალება 

და მონრეალში ცხოვრების გაგრძელებას გეგმავს, სადაც ის სასჯელს იხდიდა.  

 

ახალი ზელანდია 

ახალი ზელანდიის სამეფო კომისიის ანგარიშში საუბარია 2019 წლის ტერაქტზე. ანგარიშში 

ნახსენებია, რომ ავსტრალიელი ტერორისტი, რომელმაც ქრაისთჩერჩში, ორ მეჩეთში 51 

ადამიანი მოკლა ინტერნეტ პლატფორმა Youtube-ის საშუალებით იქნა რადიკალიზებული. 

ახალი ზელანდიის პრემიერ მინისტრმა, ჯასინდა არდერნმა განაცხადა, რომ გეგმავს საუბარს 

Youtube-ის ლიდერებთან მასობრივ მკვლელობებში პლატფორმის როლის შესახებ. 

 

საფრანგეთი 

საფრანგეთის ფინანსთა სამინისტრო ტერორიზმთან ბრძოლის ფარგლებში კრიპტო-

ანონიმურობის აღმოფხვრას გეგმავს. ამ ინიციატივის მიხედვით კრიპტო-კომპანიებმა 

მომხმარებლის იდენტობის შესახებ სრული ინფორმაცია უნდა მოიპოვონ. 

საფრანგეთში ახალი კანონთა პაკეტის შემოღება იგეგმება რადიკალური ისლამიზმის 

წინააღმდეგ. ტექსტს თავდაპირველად „ანტი-სეპარატიზმის“ ბილი ერქვა, ტერმინი 

რომლითაც პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი საზოგადოებისგან განშორებულ რადიკალურ 

ისლამისტების ქცევას მოიხსენიებდა. საფრანგეთის მთავრობას მიაჩნია, რომ რადიკალური 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/dec/10/alleged-neo-nazi-teenager-charged-with-terrorism-offences-in-nsw-to-remain-behind-bars
https://www.9news.com.au/videos/national/christmas-terrorism-warning-for-australians/ckifgweyw00010hr3cuzilxvn
https://montrealgazette.com/news/local-news/member-of-toronto-18-terror-group-is-granted-day-parole-in-quebec?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://montrealgazette.com/news/local-news/member-of-toronto-18-terror-group-is-granted-day-parole-in-quebec?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.cnbc.com/2020/12/08/youtube-radicalized-christchurch-shooter-new-zealand-report-finds.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.coindesk.com/france-kyc-crypto
https://www.france24.com/en/france/20201209-macron-seeks-cabinet-backing-for-new-law-tackling-islamist-extremism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.france24.com/en/france/20201209-macron-seeks-cabinet-backing-for-new-law-tackling-islamist-extremism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
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ზომების მიღებაა საჭირო. კრიტიკოსები კი მიიჩნევენ, რომ კანონთა პაკეტი წვლილს შეიტანს 

მუსლიმური თემის სტიგმატიზებაში.  

 

ჩრდილოეთ მაკედონია 

ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ მინისტრმა, ზორან ზაევმა, წარადგინა რეინტეგრაციის, 

რესოციალიზაციისა და უცხოელი ტერორისტი მებრძოლებისა და მათი ოჯახების 

რეაბილიტაციის ეროვნული გეგმა. მან აღნიშნა, რომ ტერორიზმთან, რადიკალიზაციასთან და 

ძალადობრივ ექსტრემიზმთან ბრძოლა, ეროვნული უსაფრთხოება და მოქალაქეების დაცვა 

ჩრდილოეთ მაკედონიის მთავრობის პრიორიტეტებია. 

 

ეგვიპტე 

გამოცემა Al-Monitor-ის თანახმად, ეგვიპტის სპეციალური სამხედრო დანაყოფების მიერ სინის 

ნახევარკუნძულზე 1 სექტემბრიდან მიმდინარე სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად  

განხორციელდა 40 ისლამისტი მებრძოლის ლიკვიდაცია. გარდა ამისა, სამხედრო ძალებმა  

გაანადგურეს 440-მდე სამალავი, 38 სამხედრო ტრანსპორტი და გაანეიტრალეს 160-მდე 

ასაფეთქებელი მოწყობილობა. უნდა აღინიშნოს, რომ სინას ნახევარკუნძულზე 2011  

წლიდან აქტიურად ოპერირებენ ისეთი ტერორისტული ორგანიზაციები, როგორებიცაა დაეში 

და ალ-კაიდა.  

 

ლიბანი 

გაეროს სასამართლომ ლიბანის ექს-პრემიერ მინისტრის მკვლელობაში ბრალდებულს 

პატიმრობა უნდა მიუსაჯოს. ბრალდებული, სალიმ აიში, ტერორისტული ორგანიზაცია 

ჰეზბოლას წევრია. მას ბრალად ედება 2005 წელს პრემიერ მინისტრი რაფიკ ჰარირის 

მკვლელობა. პროკურატურა სამუდამო პატიმრობას ითხოვს. ჰეზბოლა კი უარს ამბობს აიშის 

გადაცემაზე. 

 

თურქეთი 

 

ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებით, თურქული ულტრა-ნაციონალისტური  

გასამხედროებული ჯგუფი, რუხი მგლები“, მკაცრი დაკვირვების ქვეშ არის. რუხი მგლები  

ძირითადად თურქეთის ტერიტორიაზე ოპერირებად სამხედრო დაჯგუფებად ითვლება,  

რომლის ძირითად სამიზნეს მემარცხენე პოლიტიკური ლიდერები და ეთნიკურად ქურთები  

წარმოადგენენ. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთში ოქტომბერსა და ნოემბერში განვითარებული  

მოვლენების შედეგად, ხსენებული დაჯგუფება აკრძალული იქნა.    

 

თურქეთის სასამართლომ, ჟურნალისტს ტერორიზმის ბრალდებით 6 წლით პატიმრობა 

https://mia.mk/zaev-north-macedonia-applies-highest-standards-in-fight-against-violent-extremism-and-terrorism-resocialization-of-returning-foreign-fighters/?lang=en
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-sinai-peninsula-islamist-islamic-state-fighters.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-journalist/female-journalist-killed-by-gunmen-in-afghanistan-idUSKBN28K0QW?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-journalist/female-journalist-killed-by-gunmen-in-afghanistan-idUSKBN28K0QW?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://www.voanews.com/extremism-watch/shadowy-turkish-ultra-nationalist-group-under-scrutiny-europe?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1798992_
https://www.thenationalnews.com/world/turkish-journalist-sentenced-to-six-years-in-prison-on-terrorism-charges-1.1124642
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მიუსაჯა. აისეგულ დოგანი, IMC-TV-ს ჟურნალისტი იყო, ტელევიზია ამჟამად აღარ 

ფუნქციონირებს. დოგანს ბრალად პრო-ქურთული დემოკრატიული საზოგადოების 

კონგრესთან (DTK) კონტაქტი ედება. DTK თავისთავად ქურთისტანის მუშათა პარტიასთანაა 

(PKK) კავშირში. 

ხუთშაბათს, 10 დეკემბერს თურქეთის პოლიციამ გაანეიტრალა ქურთი ტერორისტი 

მებრძოლი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ტანზე მიმაგრებული ჭურვის აფეთქებას 

აპირებდა. მთავრობის მმართველობაში მყოფი ანადოლუს სააგენტოს ინფორმაციით 

ტერორისტი ქურთისტანის მუშათა პარტიის (PKK) ან მასთან აფილირებული სირიაში 

არსებული დაჯგუფების წევრი იყო. 

  

ფილიპინები 

2020 წლის 10 დეკემბერს, ხუთშაბათს, მაგუინდანაოს პროვინციაზე დაეშთან აფილირებულმა 

ბანგსამოროს ისლამური თავისუფლების ძალების (BIFF), წევრებმა განხორციელებული  

შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად ქალაქ დულავანის ცენტრის  ოკუპირება 

მოახდინეს. 

 

სომალი 

ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, ინიციატივით 

სომალიში დარჩენილი 700 სამხედრო პერსონალის გამოყვანა იგეგმება. მათი რელოკაცია 

კენიისა და  ჯიბუტის სამხედრო ბაზებზე მოხდება.  

 

მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს, ხუთშაბათს, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო 

დანაყოფების მიერ განხორციელებული წერტილოვანი საჰაერო დარტყმების შედეგად 

ტერორისტული ორგანიზაცია, ალ-შაბააბის, 8 მებრძოლი დაიღუპა. გამოცემა VoaNews-ის 

განცხადებით, დაშავებულია ალ-შაბააბის კიდევ 2 მებრძოლი.  

 

სირია 

2020 წლის 5 დეკემბერს, შაბათს, სირიის ქალაქ აინ ისსაზე და მიმდებარე სოფლებზე  

საარტილერიო თავდასხმა განხორციელდა. გამოცემა VOANews-ის განცხადებით,   

საარტილერიო თავდასხმა აჯანყებულმა სამხედროებმა თურქული მხარის სამხედრო  

დახმარების საშუალებით განახორციელეს. აღსანიშნავია, რომ ქალაქი აინ ისსა ამ ეტაპზე  

სირიის დემოკრატიული ძალების კონტროლის ქვეშ რჩება.   

 

10 დეკემბერს, ხუთშაბათს, თურქეთის მიერ კონტროლირებად სირიის ჩრდილოეთ რეგიონში 

ქალაქ რას ალ-აინის გამშვებ პუნქტთან, მაქნანის აფეთქების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. 

დაღუპულთა შორის 4 სახელმწიფო უწყებების თანამშრომელია. სხვადასხვა მონაცემებით 

დაღუპულთა რიცხვი შესაძლებელია გაიზარდოს.  

https://apnews.com/article/international-news-turkey-syria-8448aa19b6b99f8ddd28c8033bb851b9?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://apnews.com/article/international-news-turkey-syria-8448aa19b6b99f8ddd28c8033bb851b9?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://asiatimes.com/2020/12/is-linked-militants-attack-town-in-philippines/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://asiatimes.com/2020/12/is-linked-militants-attack-town-in-philippines/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://www.wsj.com/articles/u-s-will-move-nearly-all-u-s-troops-out-of-somalia-11607114195?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://www.voanews.com/usa/us-kills-8-al-shabab-fighters-2-airstrikes-amid-troop-reduction-somalia?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://www.voanews.com/usa/us-kills-8-al-shabab-fighters-2-airstrikes-amid-troop-reduction-somalia?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
https://www.voanews.com/extremism-watch/turkish-backed-rebels-intensify-attacks-syrian-town?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://www.reuters.com/article/syria-security-turkey/car-bomb-kills-at-least-four-in-turkish-controlled-north-syria-idUSKBN28K22P?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_
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ლიბია 

ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ფატი ბაშაღა და დიდი ბრიტანეთის ელჩს, ნიკოლას 

ჰოპტონს, შორის შეხვედრაზე განხილული იქნა ტერორიზმთან ბრძოლაში კოოპერაცია. 

შეხვედრაზე განიხილეს ლიბიის დღევანდელი მდგომარეობა და ისაუბრეს ბრიტანეთის 

მხარდაჭერაზე უსაფრთხოების სამსახურების კადრების გადამზადებაში. 

 

იემენი 

ოფიციალური დუბაის განცხადებით, იემენის ქალაქ ჰოდეიდაში, სტრატეგიულ პორტზე  

განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გამოცემა ArabNews-

ის  განცხადებით, მომხდარში საუდის არაბეთი ბრალს ჰუსიტების მოძრაობას სდებს.  

 

საუდის არაბეთი  

2020 წლის 10 დეკემბერს, საუდის არაბეთის კონტრ-ტერორისტულმა სასამართლომ 12 პირი  

შეიარაღებული დაჯგუფების შექმნასა და იემენის ტეროტირიაზე გადასვლაში დამნაშავედ 

სცნო. ერთ-ერთი პირი ასევე ბრალდებულია 2 ადამიანის მკვლელობაში სასაზღვრო გამშვებ 

პუნქტზე.  სასამართლომ ხსენებულ პირებს უვადო პატიმრობა შეუფარდა.   

 

მოზამბიკი 

ოფიციალური მაპუტოს განცხადებით, 2020 წლის 7 დეკემბერს, ორშაბათს, ჯიჰადისტთა მიერ 

დაწყებული სამხედრო თავდასხმის მოგერიება 10 დეკემბერს, ხუთშაბათს, წარმატებით  

დასრულდა. ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად წარმატებით განხორციელდა 

კაბო-დელგადოს პროვინციაში თხევადი გაზის ქარხნების განთავისუფლება.  

 

ავღანეთი 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, 2020 წლის 10 დეკემბერს, ხუთშაბათს, ავღანელ  

ტელეწამყვანისა და ქალთა უფლებათა აქტივისტის, მალალა მაივანდის, მკვლელობაზე  

პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია, დაეშმა, აიღო.  

 

  

https://www.libyaherald.com/2020/12/06/libya-and-uk-discuss-training-combatting-terrorism-and-organized-crime/
https://www.arabnews.com/node/1772436/middle-east
https://english.aawsat.com/home/article/2663961/saudi-arabia-sentences-death-prison-members-terrorist-cell?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://english.aawsat.com/home/article/2663961/saudi-arabia-sentences-death-prison-members-terrorist-cell?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1790258_
https://news.yahoo.com/mozambique-troops-repel-islamists-attacking-181813103.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_&guccounter=1
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-journalist/female-journalist-killed-by-gunmen-in-afghanistan-idUSKBN28K0QW?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1808826_

