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RReessmmii AAdd›› Lübnan Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt Beyrut

YYüüzzööllççüümmüü 10.400 km2

NNüüffuuss 3.874.050

GGSSMMHH 24,6 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Cumhuriyet

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Michel Süleyman

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Fevzi Salluk

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Georges Habib Siyam

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 3,1

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 72.100 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 93, Ermeni % 5, 
Di¤er % 2

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 70, H›ristiyan % 30

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii -

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 106.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 4 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 11,9 milyar dolar

Lübnan 2007



Filiz Cicio¤lu

Arfl. Gör., Sakarya Üniversitesi,
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü.

12 Temmuz’da Hizbullah taraf›ndan iki ‹srail askerinin kaç›r›lmas›yla
bafllayan, gerek Lübnan’› gerekse tüm Ortado¤u’yu etkileyen Hizbullah ve
‹srail aras›nda 34 gün süren savafl sonunda imzalanan ateflkes ve BM Bar›fl
Gücü’nün (UNIFIL) bölgeye gönderilmesiyle devam eden olaylar, y›lsonun-
da yaflanan siyasi krizler ve suikastlar göz önüne al›nd›¤›nda 2006 y›l›n›n
Lübnan için son derece hareketli geçti¤i söylenebilir. 2007 y›l› öncelikle
2006’n›n sonunda yaflanan siyasi krizlerin artarak devam etti¤i ve cumhur-
baflkanl›¤› seçimleriyle üst noktas›na ulaflt›¤›, bunun yan›nda ordu ile mi-
litan güçler aras›nda Filistin mülteci kamp›nda çat›flmalar›n yafland›¤› ve
her y›l oldu¤u gibi pek çok siyasi suikast›n düzenlendi¤i bir y›l olmufltur. Bu
do¤rultuda 2007 y›l›ndaki geliflmeler Nahr el-Bared kamp›nda yaflananlar,
2006’n›n sonunda bafllayan ve cumhurbaflkanl›¤› seçimleriyle birlikte daha
da artan siyasi krizler ve bunlara ba¤l› olaylar›n yafland›¤› di¤er geliflmeler
ve ikili/bölgesel iliflkiler fleklinde üç bafll›k alt›nda toplanabilir.  

Nahr el-Bared Olay›

Nahr el-Bared kamp›,1948 y›l›nda ‹srail devletinin kurulmas›n›n ard›n-
dan Lübnan’›n kuzeyindeki Trablus flehri yak›nlar›nda kurulan ve yaklafl›k
40.000 Filistinlinin yaflad›¤› bir mülteci kamp›d›r.1 1969’da Lübnan ve Filis-
tin aras›nda yap›lan Kahire Antlaflmas›’na2 göre Lübnan ordusunun bu
kampa girmesine izin verilmemektedir. Bu nedenle ordu kamp d›fl›ndan
‘rastgele’ sald›r›lar gerçeklefltirmekte, bu da sivil kay›plar›n› artt›rmaktad›r.
Ordunun kampa yönelik düzenledi¤i bu operasyon, 1990 y›l›nda sona eren
sivil savafltan sonraki en fliddetli çat›flma olarak de¤erlendirilmektedir. 

20 May›s 2007 tarihinde Lübnan’›n kuzeyindeki Trablus kentinde, gü-
venlik kuvvetleriyle militanlar aras›nda bir çat›flma yafland›. Çat›flmalar
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