ORTADOĞU GÜNCESİ

1 MART - 31 MART 2019
Günce No: 125
Firuze Yağmur GÖKLER

Aylık Ortadoğu Gündemi: 1-31 Mart

Cezayir'de

2019

cumhurbaşkanlığı seçimleri için 15 kişi

18

Nisan'da

yapılacak

adaylık başvurusu yaptı.

1 Mart 2019
Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, ana
cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü
aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 14
kişi yaralandı. Yapılan açıklamada, terör
örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiği

Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğe
sahne

olan

Keşmir

Kontrol

Hattı

çevresindeki çatışmalar nedeniyle tehlike
altındaki

siviller,

güvenli

sığınaklara

yerleştirildi.

tahmin edilen saldırıdan hemen sonra

ITC Başkanı Erşat Salihi, Kürt partilerinin

bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı

Kerkük'te

ifade edildi.

belirterek, Bağdat'ın buna sessiz kalması

adaylığını

protesto için düzenlenen gösterilerde 7 sivil
ile 56 polis yaralandı, 45 gösterici gözaltına
alındı.
3 Mart 2019
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü
Settar Nevruz, ülkedeki iç göçmenlerin
sayısına dair yayımladığı yazılı açıklamada,
"Bakanlığın elindeki verilere göre, 465 bin
Iraklı halen ülkenin farklı bölgelerindeki
çadır kamplarda ikamet ediyor." ifadelerini
kullandı. Nevruz, 4 milyondan fazla Iraklı
iç göçmenin ise güvenlik güçlerince
IŞİD’den geri alınan bölgelerdeki evlerine
döndüğünü aktardı.
4 Mart 2019

istediğini

yaptı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5.
cumhurbaşkanlığı

sağlamak

halinde krizin bölgeyi etkileyeceği uyarısı

2 Mart 2019

dönem

kontrol

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin
Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya'dan
S-400

hava

savunma

sistemi

alması

konusunda müzakerelerin devam ettiğini
belirtti.
5 Mart 2019
Suudi Arabistan'da yabancı çalışanlara
getirilen vergiler ve iş kısıtlaması nedeniyle
2017 yılının başından 2018 yılının üçüncü
çeyreğine kadar 1,1 milyon yabancı işçi
ülkeyi terk etti.
7 Mart 2019
Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi
yakınında, terör örgütü IŞİD tarafından
Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen
saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de
yaralandı.

Cezayir'deki

birçok

meslek

sendikası,

hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının

5'inci dönem adaylığına karşı çıkan halk

terör

hareketlerini desteklediğini açıkladı.

düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla

sınırları içindeki Cisir eş Şuğur ilçesine

stadyumda devlet erkanının katılımıyla

düzenlenen

gerçekleşen törene yapılan saldırıda 3 kişi

hayatını kaybetti.

öldü. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid
Mayar, yaptığı açıklamada, saldırılarda 3

örgütü

YPG/PKK

hava

saldırısında

tarafından

4

sivil

11 Mart 2019

kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de

Cezayir'de 18 Nisan'daki seçimler ertelendi.

yaralandığını belirtti. Yaralananlar arasında

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika aday

temmuz

olmayacağını açıkladı.

ayında

yapılacak

cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan
Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu
bildirildi.

12 Mart 2019
Cezayir

Cumhurbaşkanı

Abdulaziz

Buteflika, 2016'daki anayasal düzenlemeler

9 Mart 2019

çerçevesinde oluşturulan Bağımsız Seçim

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5.

Denetim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin

dönem

görevine son verdi.

adaylığına

karşı

düzenlenen

gösterilerde 112 polis yaralandı, "sabotaj
eylemlerine karışmak" suçlamasıyla 195
kişi gözaltına alındı.

13 Mart 2019
ABD, YPG/PKK’ya 300 milyon, IŞİD’le
mücadele eden, Suriye'ye sınır ülkelerin

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü araçla

sınır güvenliğinin sağlanması için 250

düzenlenen saldırıda biri polis 2 kişi öldü,

milyon olmak üzere toplam 550 milyon

16 kişi yaralandı.

dolar ayırdı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde

Yemen’in El-Mehra kentinde kabileler,

yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir

Suudi

motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi

artırmaması ve desteklediği güçleri kentin

hayatını kaybetti. ÖSO çatısı altındaki yerel

önemli

polislerden

uzmanı,

konularında uyardı. El-Mehra kabileleri

patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken,

tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Suudi

bombanın

Arabistan’ın yapılan çağrılara uymaması

3

bomba

infilak

imha

ettirilmesi

sonucu

Arabistan'ı
bölgelerine

kentte

gerginliği

konuşlandırmaması

halinde,

kabilelerin

"elleri

bağlı

Cezayir'deki caddelerde tur atarak kutlama

durmayacağı" belirtildi.

yaptı.

14 Mart 2019

17 Mart 2019

Cezayir'de İslami eğilimli Adalet ve

Taliban

Kalkınma Partisi’nin başkent Cezayir'deki

kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar

genel merkezinde bir araya gelen bazı

ilçesinde

muhalefet partileri yetkilileri ve muhalif

saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisi

isimler, görüşmenin ardından ortak bir

hayatını kaybetti.

bildiri yayımladı. Muhalefet partileri, şu
anki durumun Cumhurbaşkanı Abdulaziz

militanlarının,
bulunan

Afganistan'ın

polis

karakoluna

18 Mart 2019

Buteflika'nın 4'üncü döneminin devamı ve

Yemenli kaynaklar, aralarında kadınların da

uzatılması anlamına geldiğine işaret ederek,

olduğu binlerce Sokotra Adası sakininin

"halkın tüm talepleri yerine getirilene kadar

Birleşik

gösterilerin

ve

götürülerek askeri eğitime tabi tutulduğunu

onurlu

söyledi. BAE'nin son olarak Sokotra Adası

milletvekillerinin istifa etmesi" çağrısı

sakini 100 kadını Abu Dabi'ye götürüp

yaptı.

eğittiği,

parlamentodaki

devam
tüm

etmesi
akil

ve

Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin
Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında

Arap

Emirlikleri'ne

bunların

BAE'ye

(BAE)

bağlı

ve

kadınlardan oluşan ilk birlik olarak adaya
döneceği iddia edildi.

Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar

Irak'ın Sincar kentinde ülke güvenlik

dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

güçleriyle terör örgütü PKK arasında

15 Mart 2019
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze
Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu iddia edilen
100 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini
duyurdu.
16 Mart 2019
Cezayir'de düzenlenen Buteflika karşıtı
gösterilerin ardından "ordu halk kardeştir"
sloganları atan bazı emniyet güçleri,

yaşanan çatışmada 2 Iraklı asker yaşamını
yitirdi.
Yemen'de Husi militanları adına açıklama
yapan Yahya Seri, füze stokları olduğunu
belirterek, askeri liderliğin öngördüğü bir
zamanda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE)
başkenti Abu Dabi'yi vurabileceklerini
iddia etti.
İran

Cumhurbaşkanı

Hasan

Ruhani,

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının

"insanlığa karşı işlenen suç" olduğunu ve
Tahran'ın

yaptırımlar

nedeniyle

ABD

yetkililerine dava açacağını belirtti.

ABD

Başkanı

Donald

Trump,

toplantısı düzenledi. Trump, toplantının

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beşşar
Esed rejiminin ülkelerine dönmek isteyen
mültecilerden

çoğunu

kabul

etmediğini söyledi.

ardından

ABD'nin

Golan

Tepeleri'nin

İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal
kararnameyi imzaladı. Trump, "İsrail'in
Golan

Tepeleri'ndeki

hakimiyetini

tanıdım." açıklamasında bulundu.

20 Mart 2019

27 Mart 2019

Irak Genelkurmay Başkanı Osman elGanimi, Musul'a bağlı Sincar'a takviye güç
gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Cezayir'de iktidardaki koalisyonun ortağı
Ulusal
(UDTP),

Demokratik

Topluluk

Cumhurbaşkanı

Buteflika'ya istifa çağrısı yaptı.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı

28 Mart 2019

Musul'da

Dicle

Nehri

açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda
feribotun batması sonucu ölü sayısının
100'e çıktığı bildirildi.

Partisi

Abdulaziz

22 Mart 2019

açıklamada,

İsrail

Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın

19 Mart 2019

Suriyeli

25 Mart 2019

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,
ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan
Tepeleri

üzerinde

İsrail

egemenliğini

tanımasının ardından Suriye'nin talebi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,

üzerine toplandı. ABD tek taraflı aldığı bu

Suriye'de artık IŞİD’in elinde hiç toprak

kararı savunduğu BMGK'de yalnız kaldı.

parçası kalmadığını açıkladı.

Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki

24 Mart 2019

bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,

birleşti.

ülkesinin Lübnan ordusuna desteğinin

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile

devam edeceğini söyledi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi

Irak Meclisi, Musul'da 103 kişinin hayatını
kaybettiği feribot faciasında ihmali olduğu
gerekçesiyle Vali Nofel Hammad Agub ile
2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden aldı.

arasındaki görüşmede IŞİD sonrası Irak'ın
yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı
bildirildi.
İsrail'in

Gazze'ye

düzenlediği

son

saldırılarda meydana gelen zararın maliyeti

2 milyon dolara ulaştı. Filistin Çalışma ve
İskân Bakan Yardımcısı Naci Serhan,
"İsrail'in

Gazze'ye

düzenlediği

son

saldırılarda yaklaşık 30 konutun tamamen
yıkılması sonucu 1,5 milyon dolar, yaklaşık
500 konutun kısmen hasar görmesi sonucu
ise yarım milyon dolarlık zarar oluştu."
dedi.
İsrail,

yanan

gerekçesiyle

balon

abluka

gönderildiği

altındaki

Gazze

Şeridine hava saldırısı düzenledi.
Irak'taki Türkmenler, Baas rejimi tarafından
28 Mart 1991'de Altunköprü kasabasında
gerçekleştirilen

katliamda

hayatını

kaybeden 100'den fazla Türkmeni andı.
Kerkük'teki
Mezarlığı'nda

Altunköprü
düzenlenen

Şehitler
törene, Irak

Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşat
Salihi, Kerkük Operasyonlar Komutanı
Korgeneral Saad Harbiye, yerel yetkililer,
şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi,
burada yaptığı açıklamada, Türkmenlerin,
Irak'ın

toprak

bütünlüğünün

savunucularından olduğunu ifade etti.

