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Yahudi vahetine srail Savunma Bakanı dahi isyan etti
11/12/2009

Batı eria'daki aırı sacı Yahudi yerleimciler, Filistin'in Salfit kasabası
yakınlarında bir köyde camiyi atee verdi.

>> YAHUD YERLEMCLERN AKTII CAMDEN
KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER (GALER) <<
srail Savunma Bakanı Ehud Barak camiye yapılan saldırıyı sert bir ekilde
kınadı.
Salfit köyü yakınlarındaki, yaklaık 2000 kiinin yaadıı Yasuf köyündeki El-Kebir camisi, bugün saat 04.00
sıralarında aırı sacı yerleimciler tarafından yakıldı. Yasuf köyünün Belediye Bakanı Abdülrahim Musle,
yerleimcilerin caminin kapısı kırarak, ikinci katını atee verdiini bildirdi. Musle, camideki Kur'an-ı Kerim ve
halıların yandıını söyledi.
Salfit Valisi Mühir El-Abui de srail askerlerinin, Filistinlileri yerleimcilerin terörüne karı korumada çok az
ey yaptıını belirtti.
Yahudi yerleimciler, caminin zeminine branice "Öcümüzü alacaız", "Hepinizi yakacaız", "Bedelini
ödeyeceksiniz" yazdı. "Bedelini ödeyeceksiniz" sloganı, bundan önce de bazı yasa dıı Yahudi yerleimlerinin
veya yerleim oluumlarının boaltılması sırasında, aırı sacı yerleimciler tarafından kullanılmıtı.
Köy sakinleri yangını sürdürmek için camiye koarken, Filistin güvenlik güçleri de olayı soruturmaya baladı.
Yasuf köyü, srail yerleimlerinden Tapuah'ın hemen yakınında bulunuyor.
srail Babakanı Binyamin Netanyahu'nun iki hafta kadar önce aldıı, Batı eria'daki Yahudi yerleimlerindeki
inaatları 10 ay durdurma kararından sonra, Batı eria'da tansiyon iyice yükseldi.
Öfkeli yerleimciler daha önce de yine aynı bölgede, Nablus yakınlarında Filistinli çiftçilerin evini, araçlarını ve
traktörlerini atee vermilerdi.
Batı eria'daki srail Savunma yetkilileri, daha önce yerleimlerde inaatları durdurma kararına karı, aırı
sacıların Filistinlilerden öç almak için çeitli eylemlere bavuracaına ilikin endielerini dile getirmilerdi.
-ÇATIMA ÇIKTICaminin yakılmasının ardından bölgede öle namazından sonra srail askerleri ile Filistinliler arasında
çatımalar çıktı. Camiden çıkan Filistinlilerden bazılarının srail askerlerine talarla saldırdıı, askerlerin de
Filistinlilere karı göz yaartıcı bomba kullandıkları ve gerçek mermilerle ate açtıkları öne sürüldü.
Filistinliler, açılan atete iki kiinin hafif yaralandıını belirttiler.
-BARAK VE SRAL ORDUSUNDAN KINAMACaminin Yahudi yerleimcilerce atee verilmesi srail Savunma Bakanı Ehud Barak, bazı milletvekilleri ve srail
ordusundan da tepki gördü.
Barak, savunmayla ilgili birimlere kundaklamanın arkasındaki kiilerin yakalanması talimatını verirken,
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bakanlıktan yapılan açıklamada, "srail'in gelecei ve barı sürecinin ilerletilmesi için hükümetin attıı adımlara
zarar vermeyi amaçlayan, çok vahim bir hareket" denildi.
srail ordu sözcülüü de caminin yakılmasını kınadı. Ordu, ilk inceleme sonuçlarına göre camide bir halı ile
kitap raflarının yandıını ve üphelilerin yere nefret dolu mesajlar yazdıını doruladı.
Sivil Yönetim Bakanı Tugeneral Yoav Mordehay'ın bizzat Salfit Valisi Münir El-Abui ve Filistin Yönetimi
güvenlik yetkilileriyle konuyla ilgili görütüü belirtilen ordu açıklamasında, olaya karıanların yakalanmasına
çalııldıı kaydedildi. Açıklamada, srail ordusunun da olayı vahim olarak gördüü ve yasalara göre gereinin
yapılacaı belirtildi.
çi partili milletvekillerinden Ofir Pines-Paz da saldırıyı, durumun giderek kötülemesine ve kan dökülmesine
yol açacak tehlikeli bir olay olarak niteledi. Pines-Paz, hükümetin suçluları yakalamasını istedi.
Birleik Arap Listesi-Ta'al milletvekili Ahmed Tibi de Filistinlilere karı devam eden yasa tanımazlıkların asıl
sorumlusunun savunma bakanı ve ordu olduunu belirtti.
Batı eria'daki yerleimcilerin bölge konseyi ise, srail ordusunun raporuna göre içeride bir halı ile kitapların
yandıı kaydedilerek, caminin atee verilmedii ve bunun muhtemelen kıkırtma amaçlı olduu öne sürüldü.
Geçen Çaramba günü 10 bin dolayında Yahudi yerleimci ve aırı sacı, Kudüs'te, Babakan Netanyahu'nun
resmi konutu yakınındaki meydanda toplanarak, yerleimlerde inaatların durdurulmasını protesto etmilerdi.
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