
ORTADOĞU GÜNDEMİ

• Hamas Hareketi; 1 Temmuz'un,
İsrail'in işgali altındaki Batı Şe-
ria'nın bazı bölümleri ile Ürdün
Vadisi'ni ilhak planına karşı "Fi-
listin Ulusal Günü" olacağını du-
yurdu.

1 Temmuz 2020

• Libya'nın kuzeybatısındaki Va-
tiyye Askerî Hava Üssü'ne gece
saatlerinde savaş uçakları tara-
fından saldırı düzenlendiği bil-
dirildi.

5 Temmuz 2020

• Rusya ve Çin, Suriye'de yaklaşık
3 milyon kişiye BM yardımlarının
gönderilmesine imkân tanıyan
mekanizmanın yenilenmesini
veto etti.

8 Temmuz 2020
• Suriye Muhalif ve Devrimci Güç-

ler Ulusal Koalisyonunda görev
süresi dolan Enes el-Abde'nin
ardından başkanlığa Dr. Nasır el-
Hariri seçildi.

11 Temmuz 2020

• Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta,
ekonomik kriz nedeniyle artan
işsizlik ve sık sık yaşanan elektrik
kesintileri protesto edildi.

• İsrail, askerî istihbarat sağlamak
amacıyla uzaya yüksek çözü-
nürlüklü görüntü alma özelliğine
sahip casus uydu gönderdiğini
duyurdu.

• Suudi Arabistan makamlarının,
Kanada’ya sığınan İstihbarat eski
Subayı Saad el-Cebri’nin iadesi
için baskı yaptığı bildirildi.

6 Temmuz 2020

• Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün
İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına
tepki gösterdi. 

• Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uz-
manı Hişam el-Haşimi, Bağ-
dat’ta uğradığı silahlı saldırı so-
nucu hayatını kaybetti.

• Twitter, Türkiye ve Katar'ın aley-
hine yayın yapan, BAE destekli
"sahte Ortadoğu uzmanlarının"
hesaplarını kapattı.

7 Temmuz 2020

• Suriye'de askerî muhaliflerin
kontrolündeki ve Türkiye'nin te-
röristlerden temizlediği bölge-
lerde, Türk lirası (TL) kullanıl-
maya başlanılmasından itibaren
güvenli para birimi oldu.

13 Temmuz 2020

• İsrail'den iki firmanın Birleşik
Arap Emirlikleri'nden (BAE) G42
firmasıyla yeni tip koronavirüsle
(Kovid-19) mücadelede tekno-
lojik çözümler geliştirmek amaçlı
çalışmak üzere anlaşma yaptığı
belirtildi.

3 Temmuz 2020
• Fetih ve Hamas Hareketleri,

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Başkanı Donald Trump’ın "Yüz-
yılın Anlaşması" olarak isimlen-
dirdiği sözde Ortadoğu barış
planı ve İsrail'in ilhak planına
karşı ortak çalışma kararı aldı.

2 Temmuz 2020



• Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah,
Cumhurbaşkanı Kays Said’e is-
tifasını sundu. 

15 Temmuz 2020

• İsrail hükûmeti, Doğu Akdeniz
gazını Avrupa'ya ulaştırmayı he-
defleyen, Yunanistan ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile
imzaladığı Doğu Akdeniz Do-
ğalgaz Boru Hattı (East-Med)
Projesi Anlaşması’nı onayladı.

19 Temmuz 2020

• Libya Başbakanlık İletişim Ofi-
sinden yapılan açıklamada, Baş-
bakan Fayiz es-Serrac ile Katar
Dışişleri Bakanı Muhammed bin
Abdurrahman el-Sani'nin İstan-
bul'da bir araya geldiği bildirildi.
Libya ve Katar iki ülke arasındaki
iş birliğinin etkinleştirilmesi ko-
nusunda anlaştı.

24 Temmuz 2020

• Tunus Başbakanı Fahfah’ın isti-
fasının ardından yeni hükûmeti
kurma görevi İçişleri Bakanı Hi-
şam el-Meşişi’ye verildi. 

26 Temmuz 2020
• İsrail'de binlerce kişi, Başbakan

Binyamin Netanyahu’nun istifası
talebiyle gösteri düzenledi. Batı
Kudüs'teki başbakanlık konutu
yakınında düzenlenen gösteride
sık sık "Bibi (Netanyahu) evine
dön" sloganı atıldı.

23 Temmuz 2020

• 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev
sahibi Katar, 2032 veya sonra-
sındaki olimpiyatlardan birini dü-
zenlemeye talip olduğunu açık-
ladı.

27 Temmuz 2020

• Tunus Meclis Başkanı Raşid el-
Gannuşi, Meclis'te yeniden gü-
venoyu aldı.

30 Temmuz 2020
• Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi,

6 Haziran 2021’de erken seçim
yapılacağını bildirdi.

30 Temmuz 2020

• Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal
başkanlığında yapılan gizli otu-
rumda, "Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es-Sisi’ye Mısır ulu-
sal güvenliğini sağlamak için
gerekli tüm önlemleri alma" yet-
kisi verildi.

20 Temmuz 2020

• Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana
kolu Mavi Nil üzerinde inşasını
sürdürdüğü ve bu ülke ile Mısır
ve Sudan arasında krize neden
olan Hedasi Barajı'nın dolumu
ve işletilmesi konusunda tıkanan
müzakerelerde taraflar, görüş-
meleri sürdürme kararı aldı.

22 Temmuz 2020

• Fransa'da, Yemen'de katliam suç-
larına ortak olduğu gerekçesiyle
Muhammed bin Zayid el-Nahyan
hakkında soruşturma açıldı.

17 Temmuz 2020

• Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ah-
med el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi
kontroller için hastaneye kaldı-
rıldı.

18 Temmuz 2020



ORTADOĞU GÜNDEMİ

KISA KISA

6 Eylül-Ekim 2020 Cilt: 11 Sayı: 95 

• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde
(IKBY) Kovid-19 nedeniyle 5 aydır
kapalı bulunan Erbil ve Süley-
maniye Havalimanlarındaki tüm
uçak seferleri sağlık tedbirleri
altında yeniden başladı.

1 Ağustos 2020

• BAE, ülkenin elektrik ihtiyacını
karşılamak için inşa edilen 4
nükleer reaktörden birinin faa-
liyete geçtiğini açıkladı.

2 Ağustos 2020

• BAE, ülkenin elektrik ihtiyacını
karşılamak için inşa edilen 4
nükleer reaktörden birinin faa-
liyete geçtiğini açıkladı.

5 Ağustos 2020

• ABD Savunma Bakanlığı (Pen-
tagon) Başmüfettişliği, "SDG'nin
(terör örgütü YPG/PKK) Suri-
ye'de çocukları zorla alıkoyarak
silah altına almaya devam etti-
ğini" bildirdi.

6 Ağustos 2020

• İsrail, abluka altındaki Gazze'nin
tek ticaret kapısı Kerem Ebu Sa-
lim'i, insani yardım ve akaryakıt
dışındaki tüm ticari girişlere ka-
patma kararı aldı.

11 Ağustos 2020

• Etiyopya, Mısır ve Sudanlı ba-
kanların katılımıyla, Afrika Birliği
ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin
gözetiminde Hedasi Barajı'nın
doldurulması ve işletilmesi için
müzakereler yeniden başladı.

• Yemen'deki Güney Devrim Ha-
reketi, BAE tarafından destek-
lenen GGK ile Yemen hükûmeti
arasında imzalanan Riyad An-
laşması'nı kabul etmediklerini
açıkladı.

3 Ağustos 2020

• Lübnan'daki Beyrut Limanı ya-
kınlarında patlayıcıların bulun-
duğu bir depoda şiddetli bir pat-
lama meydana geldi. 170’ten
fazla kişinin hayatını kaybettiği
patlamada, yaklaşık 6 bin yara-
lının olduğu ifade edildi. 

4 Ağustos 2020

• İsrail ordusunun Lübnan’dan gel-
diğini iddia ederek vurduğu in-
sansız hava aracının (İHA) İsrail’e
ait olduğu ortaya çıktı.

• Suudi Arabistanlı eski İçişleri Ba-
kanlığı istihbarat yetkilisi Saad
el-Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri,
babasının Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman
aleyhinde ABD federal mahke-
mesinde dava açtığını söyledi.

8 Ağustos 2020
• Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de

işgal ettiği bölgelerden göç et-
tirdiği vatandaşların mal varlık-
larına da el koymaya başladı.

• İsrail ablukası altındaki Gazze'nin
dünyaya açılan tek kapısı duru-
mundaki Refah Sınır Kapısı'nın
"istisnai durumlar" için üç gün-
lüğüne çift yönlü açılacağı be-
lirtildi.

• Lübnan Başbakanı Hassan Diyab,
Beyrut Limanı’ndaki şiddetli pat-
lamanın ardından gelen yoğun
baskılar üzerine istifa etti.

10 Ağustos 2020
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• Cezayir Cumhurbaşkanı Abdul-
mecid Tebbun, "Vatandaşlarımı-
zın ülkelerinin geleceğine en iyi
şekilde karar verebilmesi için
sizi (ilgili devlet kurumları) ana-
yasa referandumuna hazırlık
yapmaya davet ediyorum" dedi.

12 Ağustos 2020

• Libya'nın doğusunda gayrimeşru
güçlerin lideri Halife Hafter'e
bağlı milislerin kontrolündeki
Sebha kentinde halk, kötüleşen
yaşam şartlarını protesto etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, böl-
gedeki çözüm sürecinin temel
aldığı "barış karşılığında toprak"
ilkesinin BAE ile imzalanan nor-
malleşme anlaşmasıyla ortadan
kalktığını belirtti.

16 Ağustos 2020

• ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo, “Irak hükûmetini erken se-
çim yapması için destekliyoruz.
Irak’a 200 milyon dolar destek
sunma taahhüdünde bulunduk”
ifadelerini kullandı.

• ABD yönetimi, İran'ın Mahan Ha-
vayolları’na destek sağladığı ge-
rekçesiyle BAE merkezli iki şir-
kete yaptırım kararı aldı.

19 Ağustos 2020

• ABD Başkanı Trump ve Irak Baş-
bakanı Mustafa el-Kazımi, DEAŞ
ile mücadele ve güvenlik alan-
larında iş birliği vurgusu yaptı.
Trump, "Askerlerimizi Irak'tan
hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve
ABD'nin orada kalmak zorunda
olmadığı günü sabırsızlıkla bek-
liyorum" ifadesini kullandı. 

20 Ağustos 2020

• Türkiye, Karadeniz'de gerçek-
leştirdiği ilk millî sondajında 320
milyar metreküp doğal gaz keş-
fetti.

21 Ağustos 2020

• Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bü-
yük can ve mal kaybına yol açan
şiddetli patlamanın ardından ilan
edilen olağanüstü hâl (OHAL)
bir ay uzatıldı.

17 Ağustos 2020

• Tunuslular, BAE ile İsrail arasın-
daki normalleşme anlaşmasını
protesto etti.

18 Ağustos 2020

• ABD Başkanı Donald Trump,
İsrail ile BAE’nin ilişkilerini ta-
mamen normalleştirmeleri için
"İbrahim Anlaşması"nı (the Ab-
raham Accord) imzaladıklarını
duyurdu. 

• Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, "ABD, İsrail
ve BAE'den yapılan İsrail-BAE
normalleşme açıklamasının ar-
dından Devlet Başkanı Mahmud
Abbas'ın talimatları doğrultu-
sunda, Filistin'in Abu Dabi Bü-
yükelçisi derhâl geri çekildi" ifa-
desi yer aldı. 

13 Ağustos 2020
• Suriye Muhalif ve Devrimci Güç-

ler Ulusal Koalisyonu Başkanı
Nasır el-Hariri, ABD merkezli
enerji şirketi Delta Crescent
Energy LLC'nin Suriye'nin do-
ğusundaki petrol kaynaklarına
ilişkin terör örgütü YPG/PKK ile
yaptığı anlaşmayı "ülkenin bü-
tünlüğüne ve güvenliğine" tehdit
olarak değerlendirdi.

15 Ağustos 2020




