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הודעה לעיתונות

יהונתן פולארד עותר לבג"צ
כנגד ממשלת ישראל
בעתירה דורש פולארד מבג"צ לחקור עשרים שנה של בגידה והפקר מצד ממשלת ישראל
יהונתן פולארד ,המרצה כיום את שנת מאסרו ה 20-בכלא בארה"ב ,עותר הבוקר לבג"צ ,להורות לממשלת
ישראל להכריז עליו כ"אסיר ציון" .העתירה מוגשת נגד הרשות לאסירי ציון במשרד הקליטה .מעמד של
אסיר ציון מעניק זכויות מהותיות לאסיר ומטיל חובה משפטית מיוחדת על הממשלה.
בעתירה נדרש בית המשפט ,בבואו ליתן החלטה ,לחקור את הפרת עסקת הטיעון אליה הגיע פולארד עם
ארה"ב ,על ידי ארה"ב ,את עונש מאסר העולם חסר התקדים שהוטל עליו ,ואת המאסר האכזרי ויוצא הדופן
שהוא עובר.
עוד מתבקש בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטית על מחדליה המכוונים של ממשלת ישראל בטיפול בפרשה
במהלך שני העשורים האחרונים ,ואת סירובה העיקש לנהל מערכה יעילה להבטיח את חירותו ,כפי שעשתה
הממשלה לסוכנים אחרים שנתפסו במדינות זרות ,כגון קפריסין ,שוויץ ,ירדן או ניו זילנד.
פולארד מיוצג בעתירה על ידי עוה"ד ניצנה דרשן-לייטנר ,וע"י עו"ד לארי דאב כיועץ חיצוני .פולארד,
אנליסט בצבא הצי של ארה"ב ,נעצר בוושינגטון ביום  21בנובמבר  ,1985באשמה כי העביר מידע סודי
למדינת ישראל .פולארד הוא האדם היחידי בהיסטוריה של ארה"ב שקיבל עונש מאסר עולם בגין ריגול עבור
מדינה בעלת ברית.
עתירותיו הקודמות של פולארד לבג"צ הביאו את ממשלת ישראל להכיר בפולארד מבחינה לאומית ,כאזרח
)בשנת  ,(1995ואחר מבחינה צבאית ,כסוכן ששירת את כוחות הבטחון של מדינת ישראל תחת חסותו של
משרד הבטחון )בשנת  .(1998כעת נדרשת הממשלה לסגור מעגל ולהכיר בפולארד מבחינה מוסרית ,כאסיר
ציון.
בעתירה נטען" :עונש מאסר העולם חסר התקדים וחסר הפרופורציה שהוטל על יהונתן פולארד  . . .סירובה
העיקש של ארה"ב לשחררו ממאסר  . . .העינויים והיסורים שפולארד עבר ועובר במתקני הכליאה בארה"ב
ושלילת זכויותיו הלגיטימיות ,נובעות כולן מעובדת היותו חייל יהודי בשירות העם היהודי".
לדברי עורכת דינו ,ניצנה דרשן-לייטנר" :אנו מבקשים מבג"צ לסקור את מדיניות הבגידה בת  20השנה של
ממשלת ישראל כלפי פולארד ,את ההונאה המכוונת ומורך הלב בטיפולה בפרשת מאסרו של סוכן המודיעין.
סירובה של ממשלת ישראל להעניק מעמד של אסיר ציון ליהונתן פולארד הינה סימפטום נוסף לפחדיה של
הממשלה מהאמריקאים .סירוב זה מתיר לה להמשיך ולהתעלם מהמעשים הבלתי חוקיים שנעשים בעותר,
מהעינויים הפיסיים ומההתעללות הנפשית שעובר הסוכן שלנו בארה"ב .ישראל חייבת להתייחס לפולארד
ככל סוכן אחר שנתפס ,ולא לחסוך בשום מאמץ כדי להשיג את שחרורו המיידי.
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