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ამერიკის შეერთებული შტატები 

შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა 10 მილიონ დოლარამდე ჯილდო იმ 

ინფორმაციისთვის, რომელიც მთავრობას 2019 წელს ნაირობის სასტუმრო 

კომპლექსზე თავდასხმის სავარაუდო ლიდერის დაკავებში დაეხმარება. კენიის 

დედაქალაქში თავდასხმას 21 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის აშშ-ის 

მოქალაქე, 30 კი დაშავდა. 

 

საფრანგეთი 
17 იანვარს ფრანგულ ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებასთან კავშირში მყოფი 

ათეული ადამიანი სასამართლო პროცესზე წარსდგა, რომელთაც ბრალი 

ედებოდათ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მკვლელობის შეთქმულებაში და სხვა 

თავდასხმების განხორციელებაში. პროკურორები ამბობენ, რომ „ბარჟოლის“ 

ჯგუფის 13 წევრმა შეთქმულება მოაწყო პუტჩის მოსაწყობად, რომელიც 2018 

წელს საჯარო გამოსვლის დროს მაკრონზე თავდასხმის გეგმას გულისხმობდა. 

ბრალდებულნი არიან 26-დან 66 წლამდე ასაკის 11 მამაკაცი და 2 ქალი. 

 

გერმანია 
19 იანვარს გერმანიის პარლამენტმა იმსჯელა 2014 წელს ისლამური 

სახელმწიფოს დანაშაულებზე იეზიდურ ქალაქ შინგალში. გერმანიის 

პარლამენტის გადაწყვეტილებით, ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი ეს 

დანაშაულები ცნეს გენოციდად. ასევე, გერმანელმა პარლამენტარებმა 

მოუწოდეს ერაყს მიიღოს ყველა საჭირო ზომა ამ ეთნორელიგიური ჯგუფის 

დასაცავად.  

 

ისრაელი 
17 იანვარს, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაადასტურა, 

რომ ისრაელის მოქალაქე, რომელიც ჰამასის მიერ ღაზას სექტორში 

იმყოფებოდა, ცოცხალი იყო, ერთი დღის შემდეგ, რაც პალესტინელმა 

ისლამისტურმა მებრძოლმა დაჯგუფებამ გაავრცელა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ 

მამაკაცი დახმარებას ითხოვს. 16 იანვარს, ჰამასმა გაავრცელა კადრები, სადაც 

ნაჩვენებია ისრაელელი ავერა მენგისტუ, რომელსაც, მისი ოჯახის წევრების 
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თქმით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებდა და 2014 წელს 

ღაზაში გადასვლის შემდეგ ჰამასის ტყვეობაში იყო. 

 

17 იანვარს ისრაელის მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ისრაელის 

თავდაცვის ძალების რეზერვისტებმა დასავლეთ სანაპიროზე, ჰებრონის 

მახლობლად, მანქანის შემოწმების დროს დახვრიტეს პალესტინელი ტერორისტი 

ჰამედ აბუ დიაჰი. გავრცელებული ინფორმაციით, ტერორისტმა ესროლა 

ავტობუსს გუშ ეციონში. ის ასევე ცდილობდა ესროლა ისრაელის ჯარისკაცებს 

საგუშაგოსთან ახლოს, სანამ ისინი საპასუხო სროლას მოახდენდნენ და 

მოკლავდნენ. 

 

სირია 
17 იანვარს ჰოლანდიის ეროვნულმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება 37 

წლის სირიელი ლტოლვილის დაკავების შესახებ, რომელიც ისლამური 

სახელმწიფოს უსაფრთხოების კუთხით მუშაობის დროს ჩადენილ ომის 

დანაშაულებშია ბრალდებული. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მამაკაცმა 2019 

წელს ნიდერლანდებში თავშესაფარი ითხოვა. ჰოლანდიის სამხედრო 

დანაშაულების პოლიციის სპეციალურმა ჯგუფმა მიიღო ინფორმაცია, რომ 

ეჭვმიტანილი, რომელიც არ არის იდენტიფიცირებული, წამყვან როლს 

ასრულებდა ISIS-ის უსაფრთხოების სამსახურში 2015 წლიდან 2018 წლამდე. 

 

19 იანვარს ალ-მონიტორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ერაყმა 

მოახდინა სირიის ალ-ჰოლის ლტოლვილთა ბანაკიდან 580 მოქალაქის 

რეპატრირება. 580 მოქალაქე მოთავსდა რეაბილიტაციის ბანაკში, ერაყში. ალ-

ჰოლის ბანაკიდან ლტოლვირების რეპატრიაციას აშშ კრიტიკულად უყურებს და 

მიიჩნევენ, რომ ალ-ჰოლის ბანაკში მყოფი ათიათასობით ლტოლვილი ისლამური 

სახელწიფოს ძალების აღდგენის ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლოა გახდეს.   

 

20 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აშშ-ს და კოალიციის ძალებმა 

საჰაერო შეტევა განახორციელეს სირიაში, სადაც შეიპყრეს ისლამური 

სახელმწიფოს რეკრუტირების ჯგუფის მაღალი თანამდებობის პირი. სამხედრო 

შტაბი არ ასახელებს ექსტემისტის ვინაობას, თუმცა ადასტურებენ, რომ ეს 
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ადამიანი აქტიურად იყო ჩართული ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ 

მრავალ ოპერაციაში.  

 

ლიბანი 
გავრცელებული ინფორმაციით, ჰამასმა დაგმო არაბეთის გაერთიანებული 

ემირატების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სკოლის დაწყებით 

საფეხურზე სასწავლო მასალაში შევა თავები ჰოლოკოსტის შესახებ. ჰამასის 

აზრით, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები იწყებს სიონისტური იდეოლოგიის 

გავრცელებას მომავალ თაობებში.  

 

ეგვიპტე  
19 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეგვიპტელი მედიატორები 

გამოთქვამენ მზადყოფნას და სურვილს განაახლონ მედიაციის რაუნდები 

ჰამასსა და ისრაელს შორის ომის ტყვეების გაცვლასთან დაკავშირებით. 

ლიბანური მედიის, ალ-ახბარის მიერ დადასტურდა ინფორმაცია, რომ თავის 

მხრივ, ჰამასის წარმომადგენლებმა ეგვიპტელ მხარესთან კომუნიკაციისას 

გამოხატეს მზაობა, რათა განახლდეს ტყვეების გაცვლის მოლაპარაკებები.  

 

ირანი 
17 იანვარს ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, 

რომ იგი მხარს უჭერს ირანის რევოლუციური გვარდიის (IRGC) ტერორისტულ 

ორგანიზაციათა სიაში შეყვანას, რათა უპასუხოს ქვეყანაში „ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლებების“ „დარღვევას“. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და 

თეირანს შორის ურთიერთობა ბოლო თვეებში გაუარესდა, რადგან ბირთვული 

მოლაპარაკებების გაგრძელების არაერთი მცდელობა შეჩერდა.  

 

სომალი 
17 იანვარს ალ-შაბააბის ისლამისტი მებრძოლები შეიჭრნენ ცენტრალური 

სომალის სამხედრო ბაზაზე ,რომელიც შარშან დაიკავეს და მოკლეს სულ მცირე 

7 ჯარისკაცი, მათ შორის ბაზის მეთაური. 
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ალჟირი 
ალჟირის მთავრობამ დაიწყო ნავთობისა და გაზის ობიექტების პოტენციური 

ტერორისტული აქტებისგან დაცვის გეგმის შემუშავება. გეგმა მოიცავს 22 000 

მცველის დაქირავებას და 400 მილიონი დოლარის დახარჯვას ნავთობისა და 

გაზის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სისტემებზე. 

 

მალი 
12 და 13 იანვარს ისლამისტმა მებრძოლებმა გაიტაცეს დაახლოებით 50 ქალი, 

რომლებიც საკვებს ეძებდნენ ბურკინა ფასოს ჩრდილოეთ პროვინციაში, სოუმში. 

აღნიშნული რეგიონი ჯიჰადისტების აქტიურობის კერაა. მასობრივი გატაცება 

ბურკინა ფასოში მეზობელი მალიდან 2015 წელს გავრცელდა, მიუხედავად იმისა, 

რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ძვირადღირებული სამხედრო ძალისხმევა 

გასწია მის შეკავებაზე.  


