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זועבי מסרבת לקרוא לרצח נערים טרור
בראיון ששודר בגל"צ ,סירבה ח"כ חנין זועבי לחזור בה מדבריה אתמול על חוטפי
הנערים .ח"כ יצחק הרצוג במכתב לזועבי" :בחרת לומר אמירות מגונות
המעניקות רוח גבית לחטיפה"
זאב קם | 11:02 18/6/2014

תגיות :חטיפת הנערים
ח"כ חנין זועבי מסרבת להתנצל .בראיון ששודר הבוקר )ד'( בגל"צ,
אמרה זועבי בהתייחס לדבריה אתמול על חוטפי הנערים" :אני לא מסכימה עם מעשים כאלה .בכל
מקרה זה לא מצדיק את האלימות הישראלית והריסה של כפרים שלמים על ידי כוחות צה"ל",
כדבריה .עם זאת היא הבהירה כי איננה חוזרת בה מאמירתה לפיה חטיפת הנערים איננה פעולת
טרור.
בתשובה לשאלתו של המראיין ,רזי ברקאי ,האם במקרה שהנערים החטופים נרצחו היא תעמוד
מאחורי דבריה כי אין מדובר בפעולת טרור ,ענתה זועבי" :מדובר במעשה לא לגיטימי ,אך קשה לי
לומר שמדובר בטרור ,כל עוד לא נאמר שגם מדיניות ישראל היא טרור".
לכל מה שמעניין :היכנסו לעמוד הפייסבוק של nrg
אתמול זועבי עוררה סערה לאחר שאמרה בראיון לתוכנית הבוקר של שרון גל ברדיו ת"א כי
החוטפים "הם לא טרוריסטים ,הם אנשים שלא רואים שום פתח לשנות את המציאות שלהם והם
נאלצים להשתמש באמצעים האלה ,עד שישראל תתפכח קצת ,עד שהאזרחים של ישראל
והחברה תתפכח קצת ותרגיש את הסבל של האחר".

חנין זועבי בכנסת צילום :מרים צחי

בתוך כך ,ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה ,ח"כ יצחק הרצוג ,שיגר הבוקר מכתב לח"כ חנין
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זועבי בעקבות התבטאויותיה אתמול בנוגע לחטיפת הנערים .בדבריו כתב הרצוג " :אתמול,
בשיאה של המערכה להשבת הבנים ,בחרת לומר אמירות מגונות המעניקות רוח גבית לחטיפה
אני רואה בחומרה רבה את אמירותייך .אלו אמירות הפוגעות בשלום ובדו הקיום לא פחות מכל
פעולת תג מחיר .מעבר לכך ,אמירות אלו מסבות כאב עצום למשפחות הממתינות בחרדה לדעת
מה עלה בגורל בניהן ובשעה קשה זו מוטב שלא היו נאמרות".
הרצוג הוסיף כי אמירותיה של זועבי מסבות נזק למגזר הערבי בישראל " :כמי שמכיר היטב את
המגזר הערבי בישראל אני יודע כי הוא מסתייג מטרור ואלימות ולכן דברייך גורמים לו עוול גדול".
"אני נלחם ללא הרף למען מרחב חופש ביטוי גדול ,בציבור ובכנסת ,בו אני רואה ערך עליון
במסגרת החיים במדינה דמוקרטית" ,כתב הרצוג.
בסיום המכתב מבהיר הרצוג לזועבי כי ראוי שתתנצל על דבריה וכותב לה" ,כי מוטב שבעתיד
תימנעי מאמירות מסוג זה המסבות נזק רב למרקם החיים העדין בישראל".
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
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