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אשתו של יהונתן פולארד בישראל לדיון בבג"צ
אסתר פולארד בירושלים לעמת את היועץ המשפטי לממשלה עם העינויים והיסורים
שעבר בעלה בכלא בארה"ב
ירושלים – אסתר פולארד ,אשתו של סוכן המודיעין הישראלי האסור בכלא בארה"ב ,יהונתן פולארד ,הגיעה
לירושלים להשתתף בדיון של בעלה בבג"צ אשר יתקיים מחר ,יום שני 5 ,בספטמבר בשעה .11:30
פולארד ,אשר מרצה כיום את השנה ה 20-מתוך עונש מאסר עולם שהוטל עליו בגין פעולותיו למען ישראל,
עתר לבג"צ בחודש מאי השנה ,להורות לממשלת ישראל להכריז עליו רשמית כ"אסיר ציון" .מעמד זה מעניק
זכויות חשובות לאסיר ציון ,ומטיל חובות משפטיות מיוחדות על הממשלה.
בעתירה מתבקש בית המשפט ,בבואו ליתן החלטתו ,לחקור את הפרת עסקת הטיעון של פולארד על ידי
ארה"ב ,העונש התקדימי של מאסר עולם שהוטל עליו ,והעונשים האכזריים והבלתי שגרתיים שעבר .עתירתו
של פולארד לבג"צ חושפת לראשונה תיאורים מפוטרים של עינויים ויסורים שהסוכן הישראלי עבר במהלך 2
העשורים למאסרו בכלא האמריקאי.
פולארד מיוצג בבג"צ על ידי עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר ועו"ד לארי דאב כיועץ חיצוני.
פולארד ,לשעבר אנליסט מודיעיני בצי האמריקאי ,נעצר בוושינגטון ב 21-בנובמבר  ,1985באשמה כי העביר
חומר סודי למדינת ישראל .הוא האדם היחידי בהיסטוריה של ארה"ב ,אשר קיבל עונש מאסר עולם עבור
ריגול למדינה ידידותית.
בתגובה לעתירה ,טוען היועץ המשפטי לממשלה כי פולארד אינו זכאי למעמד של אסיר ציון משום שהוא לא
עונה על דרישות תואר זה .לטענת היועץ המשפטי לממשלה ,פעילות ריגול למען ישראל אינה "פעילות
ציונית" .עורכת הדין של פולארד ,ניצנה דרשן-לייטנר ,מתנגדת נחרצות .לדבריה" ,אנו נוכיח בפני בית
המשפט שיהונתן פולארד הינו סוכן ישראלי ,אשר עונה על כל הדרישות החוקיות הנדרשות על מנת להכיר בו
כאסיר ציון .אסירי ציון עצמם הכירו לפני זמן רב בפולארד כאסיר ציון .כיצד מעיזה הממשלה לערער אחד
הפסיקה שלהם?"
אסיר הציון לשעבר ,יוסף מנדלביץ' אומר" :אם פולארד אינו אסיר ציון ,גם כולנו לא".
לדברי אשתו של פולארד ,אסתר" :יהונתן נאלץ להילחם על כל צעד בנסיונו לחזור הביתה.בתחילה יהונתן
היה צריך להילחם על אזרחותו הישראלית .הוא זכה בה .אחר כך נלחם על הכרתו כסוכן ישראלי .הוא זכה גם
בה .כעת הוא נאלץ להילחם על זכותו למעמד של אסיר ציון .בע"ה הוא ינצח גם בסיבוב הזה .כל העתירות
שיהונתן הגיש לבג"צ הינן למטרה היחידה :לאלץ את ממשלת ישראל להכיר במחויבותה כלפי יהונתן ,ומעל
לכל ,לפעול לשחרורו המיידי מהכלא בארה"ב".
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