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זועבי :אם אועמד לדין אהפוך המשפט לפוליטי
"ההחלטה אינה תוצאה של החקירה שלי אלא של האווירה המלחמתית ,הגזענית
והפשיסטית בישראל" ,אמרה חברת הכנסת
זאב קם | 16:14 19/8/2014

תגיות :חנין זועבי
חברת הכנסת חנין זועבי הגיבה היום )שלישי( על המלצת המשטרה להעמידה
לדין" :ההחלטה אינה תוצאה של החקירה שלי ,בה נתתי מענה מפורט לכל הטענות נגדי ,אלא של
האווירה המלחמתית ,הגזענית והפשיסטית המטילה את צלה על כל הרשויות בישראל .כך היה גם
עם ההחלטה השערורייתית וחסרת התקדים להרחיק אותי מהכנסת לששה חודשים ,על דברים
שאמרתי במסגרת מילוי תפקידי ושהיועץ המשפטי קבע מפורשות שאין בהם עבירה על החוק".
מוקדם יותר היום הודיעה המשטרה שיש בידיה די ראיות להעמיד לדין את ח"כ חנין זועבי בגין
עברות של הסתה לאלימות ,איומים והעלבת עובד ציבור.
עוד כותרות ב:nrg-
• חשד :הבריחו קוקאין באמצעות צעצועי פעוטות
• עיראק :הצבא כשל במתקפה לכיבוש תיכרית
• כל התכנים הכי מעניינים  -בעמוד הפייסבוק שלנו

אהבתי

זועבי הוסיפה" :אני מקווה שהיועץ המשפטי יפעיל שיקול דעת ולא יקבל את עמדת המשטרה .אך
אם אועמד לדין אני מתכוונת להפוך את הדיונים למשפט הפוליטי ביותר בתולדות מדינת ישראל:
מעמידם אותי לדין על עניין פעוט
וחסר משמעות ,בעוד שרים וח"כים
שהסיתו לגזענות והסיתו לאלימות
ואפילו לרצח לא נחקרים ,גם לאחר
הגשת תלונות נגדם".
זועבי הודיעה כי היא מתכוונת לפנות
לשגרירויות זרות ,לארגוני זכויות
אדם וגם להתאחדות הבינלאומית
של הפרלמנטים ולהגיש תלונה
רשמית על רדיפה פוליטית בגלל
עמדות פוליטיות לגיטימיות.
ח"כ עיסאוי פריג' )מרצ( אמר הערב:
"המערכת הפוליטית מתפקעת מרוב
דברי בלע והסתה ,אבל את
המשטרה מעניינת רק חנין זועבי .שר חנין זועבי צילום :מרים צחי
החוץ ליברמן מסית נגד אזרחי
ישראל הערבים ,שר הכלכלה בנט מתגאה ש"הרג הרבה ערבים" מירי רגב מכנה חברי כנסת
"טרוריסטים" ,אבל רק את חנין זועבי מבקשת המשטרה להעמיד לדין .במקום לאכוף את החוק
בצורה שוויונית ,נוהגת המשטרה על פי "רוח המפקד "ומתנהלת כסניף של "ישראל ביתנו",
המפלגה ששולטת במשרד לביטחון פנים וכפי שזה נראה ,גם במשטרה".
מוקדם יותר היום ,בירכו פוליטיקאים מהימין את ההמלצה להעמיד את זועבי לדין .סגנית שר
התחבורה ציפי חוטובלי מהליכוד הגיבה ואמרה כי "ראוי להעמיד לדין את חנין זועבי בדין בגידה,
ולא רק על עברות קלות .מערכת המשפט תעשה צדק ביום שבו חברי בל"ד ,שתומכים בגלוי
בטרור ,יצאו מהכנסת".
סגן שר החינוך ,ח״כ אבי ורצמן מהבית היהודי ,שיזם את מכתב
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חמישים החתימות שקרא לפסול את ח״כ זועבי מלכהן בכנסת ולהעמידה לדין בגין סיוע לאיוב
בעת מלחמה ,כתב :״אני מברך את משטרת ישראל על החלטתה להעמיד לדין את המחבלת
זועבי ,העושקת עם צאן מרעיה את כספי המסים של אזרחי ישראל .היא אינה ראויה לכהן כחברה
בפרלמנט הישראלי .נראה שראוי שמושבה ומושבם של חברי מפלגתה בראשות המרגל עזמי
בשארה יהיה מאחורי סורג ובריח או בפרלמנט הקטארי״ .וורצמן הדגיש גם כי ״החלטה זו מבססת
את רחשי הציבור באשר הוא ,ותוביל להפסקת כהונתם של אנשי חמאס בכנסת .הגיע העת לשים
קץ לאבסורד העונה לשם מפלגת בל״ד״.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
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