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ORTADOĞU GÜNDEMİ

• Libya'nın güneyindeki Ubari
kentinde 17 Şubat Devrimciler
Konseyi, darbeci General
Halife Hafter'in son darbe
girişimini reddettiklerini ve
Hafter milislerini bölgeden
çıkarmak için Libya
hükümetinden destek
istediklerini duyurdu

4 Mayıs 2020
• Yemen'de İran destekli Husi

milislerin Özel Kuvvetler
Komutanı Muhammed el-
Hamran'ın hükümet güçleri
tarafından öldürüldüğü açıklandı.

8 Mayıs 2020

• Irak'ta bir grup protestocu, ABD
tarafından öldürülen Haşdi
Şabi Başkan Yardımcısı Ebu
Mehdi el-Mühendis'i "terörist"
olarak tanımlamasından dolayı
Suudi Arabistan’ın uydu kanalı
MBC'nin Bağdat ofisini bastı.

18 Mayıs 2020

• NATO Genel Sekreteri ens
Stoltenberg, Libya'ya silah
ambargosuna ilişkin, "BM
tarafından tanınan Serrac
hükümeti ile Hafter aynı kefeye
konulmaz. NATO, Trablus
hükümetine destek vermeye
hazır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2020

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Kalın, Twitter'da yaptığı
açıklamada, ''İsrail'in Batı
Şeria'yı ilhak planını
reddediyoruz ve dünyaya tavır
alması çağrısında bulunuyoruz.
İşgal ve ilhak bir suçtur.
Türkiye, Filistin topraklarının
işgal ve ilhak siyasetine karşı
atılacak tüm adımları
desteklemektedir'' dedi.

20 Mayıs 2020

• Yemen ordusu, başkent
Sana'nın doğusundaki Nihm
ilçesinde stratejik askerî
noktaları ele geçirdiğini ve
çatışmalarda 20 Husi milisin
öldürüldüğünü duyurdu. 

19 Mayıs 2020

• Irak yargısı, ülkede bir süredir
devam eden hükümet karşıtı
gösterilerde tutuklanan
eylemcilerin tamamının
serbest bırakılmasına karar
verdi.

10 Mayıs 2020

• Suudi Arabistan milli petrol
şirketi Saudi Aramco'nun yılın
ilk çeyreğinde net karı, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 25
geriledi.

12 Mayıs 2020

• Irak Savunma Bakanlığı yaptığı
açıklamada, IŞİD’in
konuşlandığı Gayda
bölgesinde 3 yönden
operasyon gerçekleştirildiğini,
operasyonda 3 IŞİD militanının
öldürüldüğünü, yola döşenen
bombanın patlatılması sonucu
1'i polis, 3'ü aşiret güçlerinden
olmak üzere 4 güvenlik
görevlisinin öldüğünü aktardı.

5 Mayıs 2020

KISA KISA
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• Suudi Arabistan'da son 5
yılda askerî harcamalar, 273
milyar doları bulurken bu
miktar devlet
harcamalarının yüzde
20,9'unu oluşturdu. ABD,
özellikle Trump'ın göreve
gelmesinden sonra Suudi
Arabistan'ın ana silah
tedarikçisi oldu.

21 Mayıs 2020
• Etiyopya'nın Nil Nehri'ni

besleyen Mavi Nil'in yatağını
değiştirerek inşa ettiği
Hedasi Barajı'nın (Büyük
Rönesans Barajı) nehir
havzasındaki Mısır, Sudan ve
Etiyopya arasında başlattığı
diplomatik kriz tüm
girişimlere rağmen
çözülemedi.

22 Mayıs 2020

• Libya ordusu, darbeci Hafter
milislerinin kontrolündeki
Hamza ve Yermük askerî
kamplarını geri aldı.

23 Mayıs 2020

• Libya'da Hafter milisleri,
Ramazan Bayramı sabahında
başkent Trablus'taki Mitiga
Havalimanı'na roketli saldırı
düzenledi.

24 Mayıs 2020

• İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu, uluslararası
kamuoyundan gelen tepkilere
rağmen işgal altındaki Batı
Şeria'da yer alan yasa dışı
Yahudi yerleşim birimlerinin
"ilhak" planında değişikliğe
gitmeyeceklerini söyledi.

25 Mayıs 2020

• Mısır'da Kovid-19 ile enfekte
olmasına rağmen tedavi altına
alınmayan doktorun hayatını
kaybetmesinden sonra
Tabipler Sendikası, Sağlık
Bakanlığını sorumlu tuttu. Mısır
Tabipler Sendikası, Sağlık
Bakanlığını doktorları korumak
için yeterli önlem almamakla
suçladı ve sağlık sisteminin
çöktüğü konusunda uyardı.

26 Mayıs 2020

• Tunus Cumhurbaşkanı Kays
Said, Libya Başbakanı Fayiz es-
Serrac ile Libya'da yaşanan son
gelişmeleri görüştü.
Görüşmede Said, Tunus'un,
Libya'da uluslararası
meşruiyete ve çözümün
Libyalılar arasında olması
gerektiği ilkesine bağlılığını
yineledi.

27 Mayıs 2020
• AB Konseyi, Suriye'de Esad

rejimi ve destekçilerinin sivil
halka yönelik baskılarının
sürmesi nedeniyle uygulanan
sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran
2021'e kadar uzatılması kararı
alındığını açıkladı. Açıklamaya
göre, AB’nin, Suriye'de halka
şiddet uygulanmasında rol
aldığı için yaptırımlar listesine
dahil ettiği kişi sayısı 273 oldu.

28 Mayıs 2020

• Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyinde
düzenlediği operasyon 19 silahlı
militanı öldürdü. Operasyonlarda
çok sayıda patlayıcı madde ve
silah ele geçirildi.

31 Mayıs 2020
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• Irak’ta Osman el-Ganimi’den
boşalan Genelkurmay
Başkanlığı görevine eski Ortak
Operasyonlar Komutanlığı
Başkanı Abdulemir Yarullah
getirildi. 

7 Haziran 2020

• Katar'daki Ulusal İnsan Hakları
Komitesi (NHRC), 3 yıldır abluka
uygulayan Suudi Arabistan, BAE
ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere
insan haklarını ihlal ettiğini
duyurdu.

1 Haziran 2020

• Suriye’nin yerel para birimi
Suriye lirası (SL), 3 haftada
yüzde 50 değer kaybetti. 1 ABD
doları, 3 bin SL seviyesini aştı.

8 Haziran 2020
• Yemen ordusu, Marib

vilayetinde bazı yerlerde
kontrolün sağlandığını ve İran
destekli Husilere ait 2 silah
deposunun imha edildiğini
açıkladı.

9 Haziran 2020

• Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulmecid Tebbun isim
vermeden Fransa'yı eleştirdi;
"dış lobiler tarafından orduyu
hedef alan umutsuz
kampanyalar" olduğunu ve
devletin bunları takip ettiğini
söyledi.

3 Haziran 2020
• Irak'ın Kerkük kentinde terör

örgütü IŞİD’e karşı başlatılan
operasyonda 13 teröristin
öldürüldüğü belirtildi.

2 Haziran 2020

• Libya ordusu, başkent
Trablus'un il idari sınırlarının
tamamında kontrolü
sağladıklarını açıkladı.

• Irak'ta Haşdi Şabi'nin
şehirlerdeki tüm askerî
bürolarının kapatılması ve milis
yapıların isimlerinin silinerek
resmî askerî adlar kullanılması
kararı alındı.

4 Haziran 2020

• Irak Başbakanı Mustafa el-
Kazımi'nin 22 kişilik
kabinesinden 7 bakan daha
güvenoyu aldı. Türkmenler ise
yeni kabinede temsil
edilmezken; Irak Meclis’i,
Türkmen toplumun kabinede
temsilini sağlamak amacı ile
başbakana devlet bakanlığı
ekleme yetkisi verdi.

• Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü
Haşdi Şabi çatısında altında
bulunan Bedir Örgütü lideri
Hadi el-Amiri,
milletvekilliğinden istifa etti.
Amiri, gerekçesini belirtmediği
istifa yazısını Meclis
Başkanlığı’na gönderdi. Şii lider
yerine Abdulkerim Yunus
Aylan'ın seçilmesini talep etti.

6 Haziran 2020
• Libya Ordusu, Terhune kentini

Hafter milislerinden
temizleyerek kontrol altına
aldığını duyurdu. 

• BAE’nin Libya'nın doğusundaki
gayrimeşru silahlı güçlerin lideri
Hafter'e bağlı milislere
gönderdiği ve milislerin
depolarından çıkan yüz
milyonlarca dolar değerindeki
nitelikli silah, mühimmat ve araç
Libya ordusu tarafından ele
geçirildi.

5 Haziran 2020

KISA KISA
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• İsrail Başbakanı
Netanyahu’nun ilhak planının
ilk adımı olarak Batı Şeria'daki
en büyük yasa dışı Yahudi
yerleşim birimleri arasında yer
alan Ma’ale Adumim, Ariel ve
Gush Etzion'u "ilhak" edeceği
belirtildi. Netanyahu'nun 1
Temmuz'da Ürdün Vadisi ve
Batı Şeria'daki tüm yasa dışı
Yahudi yerleşim birimlerini
"ilhak" etme vaadinde
bulunduğunu hatırlatan Times
of Israel gazetesi, "Netanyahu,
birçok bölgenin ilhakını
geciktirecek ve çok sayıda
yerleşimciye ev sahipliği
yapan Ma'ale Adumim, Ariel
ve Gush Etzion yerleşim
birimlerinin ilhakına
odaklanacak." bilgisini paylaştı.

10 Haziran 2020

• İran Dışişleri Bakan Yardımcısı
Muhsin Baharvend, Dışişleri
Bakanlığı’nın, "Süleymani
suikastına" ilişkin Yargı, Devrim
Muhafızları Ordusu ve İstihbarat
Bakanlığı ile sürdürdüğü
tahkikatın sonuçlanmasının
ardından konuyu uluslararası
mahkemelere taşıyacaklarını
söyledi.

• Libya İçişleri Bakanı Fethi
Başağa, darbeci General Halife
Hafter'e bağlı milislerin
alıkoydukları insanları
konteynerlerde yaktığını, bir
kısmını canlı halde toplu
mezarlara gömdüğünü duyurdu.

11 Haziran 2020

• Lübnan'da yerel para biriminin
dolar karşısında rekor seviyede
değer kaybetmesi nedeniyle
sokağa inen protestocular,
başkent Beyrut'taki Merkez
Bankası'na girmeye çalıştı.
Lübnan Kızılhaç Örgütü,
gösterilerde 41 kişinin
yaralandığını açıkladı.

12 Haziran 2020

• Yemen’in güneyindeki Şebva
vilayetinde hükümet güçleri
ile BAE destekli GGK’ya bağlı
silahlı milis gruplar arasında
çatışma yaşandı. Nisab ilçesi
mahallelerinde çıkan
çatışmanın sabahın ilk
saatlerine kadar sürdüğü,
hükümet güçlerinin GGK'ya
bağlı silahlı milis gruplardan
üç kişi esir alındı.

13 Haziran 2020

• Suriye'nin yerel para
birimindeki rekor değer
kaybının ardından İdlibliler, alım
gücünü korumak amacıyla Türk
lirasını kullanmaya başladı.

18 Haziran 2020
• Libya ordusu, Sisi'nin "Sirte ve

Cufra kırmızı çizgimizdir"
şeklindeki açıklamalarının,
Libya'nın iç işlerine yapılmış
apaçık bir müdahale ve savaş
ilanı olduğunu duyurdu.

21 Haziran 2020

• Cezayir hükümeti Kovid-19 ile
mücadele kapsamında alınan
sokağa çıkma yasağını 19
vilayette kaldırdığını duyurdu.

14 Haziran 2020

• Hamas Hareketi
yöneticilerinden Salah el-
Berdevil, Gazze'de
düzenlediği basın
toplantısında, İsrail'in işgal
altındaki Batı Şeria’nın bazı
kısımlarını "ilhak" etme
planıyla mücadele için halk,
medya, diplomasi ve hukuk
ayaklarından oluşan ulusal
faaliyet başlattıklarını söyledi.

15 Haziran 2020

• Sokotra Valisi Remzi Mahrus,
ülkede Husilere karşı meşru
hükümeti desteklemek için
kurulan Arap koalisyonunun
öncülüğünü yapan Suudi
Arabistan'ı, BAE tarafından
desteklenen ayrılıkçı GGK’ya
Sokotra'yı ele geçirmesine izin
vermekle suçladı.

23 Haziran 2020




