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• İlişkilerin normalleştirilmesi kararı
alan İsrail ile Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) arasında ilk iş birliği
anlaşması için imzalar atıldı.

1 Eylül 2020

• Tunus'ta yeni hükûmeti kurmakla
görevlendirilen Hişam el-Meşi-
şi'nin teknokrat isimlerden olu-
şan kabinesi güvenoyu aldı.

• Suudi Arabistan, İsrail ile BAE
arasında yapılacak uçuşlarda
hava sahasının kullanılmasına
izin verdiğini duyurdu.

2 Eylül 2020

• Cumhurbaşkanı Abdulmecid
Tebbun başkanlığında toplanan
Cezayir Bakanlar Kurulu, 1 Ka-
sım'da referanduma sunulacak
anayasa değişikliği taslağını
onayladı.

7 Eylül 2020

• Yemen'de İran'ın desteklediği
Husiler, Sana Uluslararası Ha-
valimanı'nın, tahsis edilen yakıtın
tükenmesi nedeniyle Birleşmiş
Milletler (BM) uçuşlarına kapa-
tıldığını duyurdu.

9 Eylül 2020

• Cezayir Parlamentosu, ülkedeki
yönetim, yargı ve güvenlik alan-
larında önemli değişiklikler içe-
ren anayasa taslağını oy birliğiyle
onayladı.

10 Eylül 2020

• Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Başkanı Donald Trump, BAE'nin
ardından Bahreyn'in de İsrail ile
ilişkileri normalleştirme anlaş-
masına vardığını duyurdu.

- Filistin yönetimi Bahreyn-İsrail
normalleşme anlaşmasına tepki
olarak Manama'daki büyükelçi-
sini geri çekti.

11 Eylül 2020

• Bahreyn Parlamentosu, hükû-
mete İsrail ile varılan ilişkileri
normalleştirme anlaşmasına dair
yasama makamıyla istişare etme
çağrısında bulundu.

12 Eylül 2020

• Libya'da darbeci Halife Hafter
yanlısı sözde hükûmet, ağırlaşan
yaşam şartlarına karşı 3 gündür
devam eden protestolar nede-
niyle Tobruk'taki Temsilciler
Meclisi Başkanı Akile Salih'e is-
tifasını sundu.

13 Eylül 2020

• Tunus, 2014'ten bu yana ilk kez
Libya'ya büyükelçi atadığını du-
yurdu. Tunus Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan yazılı açıklamada,
el-Esad Uceyli'nin Tunus'un
Trablus Büyükelçisi olarak atan-
dığı belirtildi.

14 Eylül 2020• Bahreyn, BAE ile İsrail arasında
yapılacak uçuşlarda hava saha-
sının kullanılmasına izin verdiğini
duyurdu.

• İsrail Başbakanı Binyamin Ne-
tanyahu, ülkesiyle ilişkileri nor-
malleştirme kararı alan Koso-
va’nın İsrail Büyükelçiliğini Ku-
düs’te açacağını belirtti.

4 Eylül 2020
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• İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında
varılan "ilişkilerin normalleştiril-
mesine" yönelik anlaşmalar, Be-
yaz Saray'da imzalandı.

• Netflix, Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Sel-
man'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti
nedeniyle eleştirildiği bir prog-
ramı Suudi Arabistan'da yayından
kaldırma karşılığında "pedofili"
ve "eşcinsellik" içerikli videoları
yayınlamalarına izin verildiğini
açıkladı.

15 Eylül 2020

• İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır
açıklarında yaklaşık 120 milyar
metreküplük doğal gaz sahası
keşfettiğini duyurdu.

- BAE’ye ait 2 gümrük işletmeleri
şirketi, limanların işletilmesi ve
yatırımlar için İsrailli bir şirket ile
ön anlaşma imzaladı.

16 Eylül 2020

• Avrupa Birliği (AB) Parlamen-
tosu, üye ülkelerden Cemal Ka-
şıkçı cinayeti nedeniyle Suudi
Arabistan'a, Yemen'deki savaş
nedeniyle BAE ve Suudi Ara-
bistan'a silah satışlarını kısıtla-
masını istedi.

17 Eylül 2020

• ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan
elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi
için Irak'a verdiği muafiyet sü-
resini 120 günden 60 güne in-
dirdi.

24 Eylül 2020

• Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak
genel seçimler öncesinde par-
lamentonun birinci kanadı Tem-
silciler Meclisinin ardından ikinci
kanadı Senatoyu da fesheden
Kral Abdullah, Senatonun Faysal
Akif Fayiz başkanlığında yeniden
oluşturulduğunu duyurdu.

27 Eylül 2020

• Mısır'da 8 günde Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es-Sisi karşıtı dü-
zenlenen 164 protesto gösteri-
sinde aralarında çocukların da
bulunduğu yüzlerce gösterici
gözaltına alındı.

• Kuveyt devlet televizyonu, Ku-
veyt Emiri Emiri Sabah el-Ahmed
el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında
hayatını kaybettiğini duyurdu.

• Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht
Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed
el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni
emiri olduğunu duyurdu.

29 Eylül 2020

• Tunus ile ABD, askerî iş birliği
için 10 yıllık bir "yol haritası" im-
zaladı.

• Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed
el-Cabir es-Sabah'ın hayatını
kaybetmesinin ardından Katar,
Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan,
BAE ve Bahreyn'de yas ilan edil-
di.

30 Eylül 2020

• BAE’nin F-35 savaş uçaklarını
satın alabilmek için ABD'ye resmî
başvurusunu yaptığı bildirildi.

29 Eylül 2020
• Libya'nın doğusundaki gayri-

meşru güçlerin lideri Hafter, 8
aydır kapalı tuttuğu petrol tes-
islerini yeniden açtığını duyur-
du.

• Irak’ın Necef kentinde, İngilizce
eğitim veren Amerikan Ensti-
tüsünde patlama meydana gel-
diği bildirildi.

• ABD yönetiminin, üçncü ülke-
lere savunma ticareti ve gü-
venlik iş birliği sağlayan "NATO
üyesi olmayan önemli mütte-
fikler" (MNNA) statüsüne Katar'ı
eklemeyi planladığı bildirildi.

18 Eylül 2020

• BAE ile İsrail, 15 Eylül'de imza-
lanan normalleşme anlaşma-
sından sonra enerji konusundaki
ikili iş birliğini görüşmeye baş-
ladı.

23 Eylül 2020
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• İsrail güvenlik güçleri biri gaze-
teci 37 Filistinliyi gözaltına aldı.

• Lübnan Meclis Başkanı Nebih
Berri, İsrail'le aralarında uzun
zamandır sorun olan kara ve de-
niz sınırlarını belirleme müza-
kereleri için çerçeve anlaşma-
sının sağlandığını söyledi.

1 Ekim 2020

• İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı
"sınır tacizleri" konusunda uyar-
dı.

• Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hü-
seyin, ABD'li mevkidaşı Mike
Pompeo ile yaptığı telefon gö-
rüşmesinde "ABD'nin Bağdat Bü-
yükelçiliğini kapatmasının Irak
halkının çıkarlarıyla örtüşmedi-
ğini" belirtti.

• Irak'ın Kerkük kentinde doğal
gaz boru hattına bombalı saldırı
düzenlendi.

3 Ekim 2020

• Güney Sudan'ın başkenti Cu-
ba'da düzenlenen törende Su-
dan Egemenlik Konseyi Başkan
Yardımcısı Orgeneral Muham-
med Hamdan Dakalu, Devrimci
Cephesi Başkanı el-Hadi İdris
ve silahlı hareketlerin temsilcileri
nihai barış anlaşmasına imza attı.

• Ürdün'de Kral II. Abdullah, hü-
kûmetin istifasını kabul etti; 

• Suudi Arabistan'da umre ziya-
retleri başladı.

4 Ekim 2020

• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani,
hükûmetin 28,4 milyar dolar bor-
cu olduğunu belirterek “Hükû-
metin rezervde hiç parası bu-
lunmuyor, Bağdat’a güveniyoruz"
dedi.

5 Ekim 2020

• Tunus'un güneyindeki Tatavin
bölgesinde F-5 tipinde bir askerî
uçak düştü ve pilot hayatını kay-
betti. Uçağın düşüş sebebine
ilişkin bilgi verilmedi.

6 Ekim 2020

• Tunus'un güneyindeki Tatavin
bölgesinde F-5 tipinde bir askerî
uçak düştü ve pilot hayatını kay-
betti. Uçağın düşüş sebebine
ilişkin bilgi verilmedi.

6 Ekim 2020

• Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-
Ahmed el-Cabir es-Sabah, üvey
kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir
es-Sabah'ı Veliaht Prens olarak
tayin etti.

8 Ekim 2020

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, günübirlik ziyaret için
gittiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh
Temim bin Hamed el-Sani ile
bir araya geldi. 

• Libya, Arap Birliği'nin bu dö-
nemki oturum başkanlığını "daha
iyi koşullarda yapılması dileğiyle"
reddetti.

• İsrail güvenlik güçleri, işgal al-
tındaki Batı Şeria'da Filistinli pol-
isleri gözaltına alarak silahlarına
el koydu.

7 Ekim 2020

• İsrail'de hükûmetin Covid-19 kar-
şısındaki "kötü yönetimi" protesto
edildi.

2 Ekim 2020
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• AB, İsrail'in işgal altındaki Batı
Şeria'da yeni yerleşimlere izin
vermesine tepki göstererek de-
vam eden tüm yerleşim geniş-
lemelerinin durdurulmasını is-
tedi.

15 Ekim 2020

• İsrail meclisi, BAE ile 13 Ağus-
tos’ta varılan normalleşme an-
laşmasını oy çokluğuyla kabul
etti.

• Sudan hükûmeti, biri güvenlik
gücü 8 kişinin hayatını kaybettiği
hükûmet karşıtı protestoların dü-
zenlendiği doğudaki Kesele eya-
letinde 3 gün süreyle olağanüstü
hâl ilan etti.

16 Ekim 2020

• Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir
grup Haşdi Şabi taraftarı, Mesut
Barzani liderliğindeki Kürdistan
Demokrat Partisi’nin (KDP) bi-
nasını bastı.

17 Ekim 2020

• İran, BM tarafından 2007'den bu
yana ülkeye uygulanan silah
ambargosunun kaldırıldığını ve
18 Ekim itibarıyla her türlü kon-
vansiyonel silahı yasal kısıtlama
olmaksızın alıp satabileceğini
duyurdu.

- Suudi Arabistan'da, Kâbe’nin de
içinde bulunduğu Mescid-i Ha-
ram'da yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) tedbirleri nedeniyle ve-
rilen 7 aylık aranın ardından ye-
niden cemaatle namaz kılındı.

18 Ekim 2020

• İlişkileri normalleştirme anlaş-
ması imzalanmasının ardından
BAE’den İsrail'e ilk ticari uçuş
gerçekleştirildi.

• Siyon Dostları Müzesi, aralarında
Suudi Arabistan Veliaht Prensi
Muhammed Bin Selman'ın da
bulunduğu 11 kişiyi "Siyon Dost-
ları" ödülüne layık gördü.

• BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağ-
lamayı amaçlayan Cenevre'deki
5+5 Ortak Askerî Komite Top-
lantılarının dördüncü turunun
başladığını duyurdu.

19 Ekim 2020

• Irak'ın Musul kentine bağlı Mah-
mur ilçesinde meydana gelen
patlamada 4 kişinin hayatını kay-
bettiği bildirildi.

• İlişkileri normalleştirme anlaş-
masının ardından BAE, İsrail'de
büyükelçilik açma isteğini Tel
Aviv yönetimine iletti.

20 Ekim 2020

• Kerkük'ün güneyinde yeni bir
toplu mezar bulundu. Terör ör-
gütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
tarafından öldürüldükleri belir-
tilen 50 kişiye ait cenazelerin,
toplu mezardan çıkarılması için
çalışma başlatıldı.

21 Ekim 2020

• Lübnan'da ekonomik kriz nede-
niyle 6 üniversite hastanesinin
hasta kabulüne ara vereceği
açıklandı.

24 Ekim 2020

• Avrupa Parlamentosu (AP) aldığı
kararda, Cemal Kaşıkçı'nın öl-
dürülmesinden sorumlu olan
Suudi Arabistanlı yetkililere yap-
tırım uygulanmasını talep etti.

9 Ekim 2020

• İsrail Cezaevleri İdaresi, Filistinli
tutuklu Mahir el-Ahres'e destek
amacıyla açlık grevine başlayan
32 Filistinli tutukluya hücre cezası
verdi.

13 Ekim 2020

• Yemen ordusu, Cevf ilinde Hu-
silere ait bir insansız hava aracı-
nın (İHA) düşürüldüğünü, Hu-
deyde'de ise Husilerin saldırıla-
rının püskürtüldüğünü duyurdu.

• Suriye'de Beşar Esad rejiminin
"İdlib gerginliğini azaltma böl-
gesinde yer alan" el-Bara köyüne
düzenlediği roket ve havan sal-
dırılarında bir kadın hayatını kay-
betti ve 3 kişi yaralandı.

11 Ekim 2020

• İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen,
ABD'nin Katar'a F-35 tipi savaş
uçağı satmasını istemediklerini
belirtti.

• Libya Devlet Yüksek Konseyi ile
Halife Hafter'in siyasi müttefiki
Tobruk'taki Temsilciler Meclisini
temsil eden heyetler arasındaki
anayasal istişare toplantıları Mı-
sır'ın başkenti Kahire'de başla-
dı.

• Normalleşme anlaşmasının ar-
dından BAE'den İsrail'e gönde-
rilen ilk kargo gemisi Hayfa Li-
manı’na geldi.

12 Ekim 2020




