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RReessmmii AAdd›› Filistin Devleti

BBaaflflkkeenntt Kudüs

YYüüzzööllççüümmüü 6.220 km2

NNüüffuuss 3.761.904

GGSSMMHH 2,568 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Parlamenter demokrasi

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Mahmud Abbas (2005-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Riyad el-Maliki

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Nebil Maruf

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 85, Yahudi % 15

DDiinnii YYaapp›› Müslüman %80, Yahudi %15,
H›ristiyan %5

‹‹hhrraaccaatt 270 milyon dolar

‹‹tthhaallaatt 1,952 milyon dolar
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Filistin’de 2006 y›l› yeni y›la birçok sorun b›rakm›flt›: Gazze’ye yönelik
aral›klarla süren ‹srail sald›r›lar› artan bir flekilde devam etti; ABD’nin ön-
derli¤indeki ekonomik boykot dolay›s›yla Hamas hükümeti ekonomik bir
iflas›n efli¤ine geldi; el-Fetih (Mahmud Abbas) ve Hamas aras›nda yaflanan
gerilim Filistinliler aras› bir fliddete dönüfltü. Bu bafll›klar kapsam›nda
2007’nin ilk gerilimi 4 Ocak’ta ‹srail askerlerinin ihbar edilen baz› Filistin-
li gerillalar› bulmak gerekçesiyle z›rhl› araçlar, helikopterler ve buldozerler
eflli¤inde Ramallah’a girmesi oldu. Yaflanan çat›flmalarda 4 Filistinli ölür-
ken, 20 Filistinli de yaraland›.1 5 Ocak’ta ABD Yönetimi Hamas karfl›s›nda
Abbas’›n elini güçlendirme politikas› do¤rultusunda Abbas’a ba¤l› baflkan-
l›k korumalar›n› ve güvenlik birimlerini güçlendirmek amac›yla 86 milyon
dolarl›k bir destek sa¤layaca¤›n› aç›klad›.2 Hamas yönetimi ve Mahmud
Abbas aras›ndaki gerilim ise, Hamas’a ba¤l› askeri birliklerin gelece¤i ko-
nusunda yafland›. Abbas 6 Ocak’ta Hamas’a ba¤l› destek gücü birliklerinin
ulusal güvenlik kuvvetlerine entegre edilmesini, aksi taktirde bu birimin il-
legal say›laca¤›n› aç›klad›. Bunun karfl›l›¤›nda Hamas’›n kontrolündeki
‹çiflleri Bakanl›¤› bir aç›klama yaparak 1 Haziran 2006’da Abbas’›n Gaz-
ze’ye düzeni sa¤lamak için güvenlik güçlerini konuflland›rmay› reddetmesi
üzerine 4 Haziran’da kurulan bu birliklerin ulusal güvenlik birimine enteg-
re edilmeyece¤ini, aksine say›lar›n›n iki kat›na, 12.000’e ç›kar›laca¤›n› du-
yurdu. Filistin Yönetimi (FY) ‹çiflleri Bakanl›¤› Sözcüsü Halid Ebu Hilal de,
Abbas’› “bu birlikleri ortadan kald›rmak isteyenlere [‹srail] yeflil ›fl›k yak-
makla” suçlad›.3

Bu üç gerilim alan› d›fl›nda 2007 y›l›n›n ilk önemli geliflmesi Mekke Uz-
lafl›s›’na giden sürecin bafllamas› oldu.4 Abbas ve Hamas aras›nda bir uz-
laflma sa¤lanmas› ve ulusal birlik hükümeti kurulmas› amac›yla Suriye,
Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri taraflara bask› uygulamaya bafllam›fl-
lard›. Taraflara yönelik bask›lara paralel olarak Hamas’›n en önemli isim-
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