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תגובתה של אסתר פולארד לדחיית בג"צ את העתירה להורות לממשלה לפעול לשחרורו:

הדם של יהונתן על ידיו של בית המשפט העליון.
בג"צ יכול היה בקלות להוות חלק מהפתרון להצלת חייו של סוכן ישראלי הנמק בכלא מזה  21שנה
על הצלת חייהם של אזרחים ישראלים .במקום זאת ,בחר בית המשפט להתחמק מאחריותו ולתמוך
בהפקרתו המתמשכת של יהונתן עלי ידי ממשלת ישראל.
מטרתן היחידה של כל העתירות שהגיש יהונתן במשך שני העשורים האחרונים הייתה להביא לכך
שממשלת ישראל תפסיק את השקרים ותמלא סוף סוף את מחויבותה כלפי הסוכן שלה – לעשות את
כל הנדרש על מנת להשיבו הביתה .הזמן אוזל ולכן ההיענות לעתירה זו הייתה דחופה ביותר.
באופן ספציפי ,בעתירה זו בקש יהונתן מבית המשפט להורות לממשלה לפעול באופן מיידי לקיום
ההתחייבות בינה ובין ארה"ב המוזכרת בדו"ח אבא אבן ) .(1987על פי הדו"ח ,ישראל הסכימה
להחזיר לארה"ב מסמכים שהעביר לה יהונתן ובתמורה התחייבה ארה"ב שלא לעשות שימוש
במסמכים אלה על מנת להרשיע את פולארד .בלי מסמכים אלה לא הייתה לארה"ב שום אפשרות
להרשיע את יהונתן.
ארה"ב הפרה מייד את הסיכום והשתמשה במסמכים הללו על מנת לשבור את יהונתן בחקירה וכן
בטיעונים לעונש חסר התקדים והפרופורציה שנגזר עליו – מאסר עולם .ישראל לא מחתה .לא אז ולא
במשך  21השנים שעברו מאז .ישראל אפילו לא טרחה להודיע ליהונתן אודות הסיכום כך שנמנעה
ממנו אפילו האפשרות לעשות בו שימוש על מנת להגן על עצמו במשפט .יהונתן עצמו לא קיבל שום
מידע על ההסכם עד שבשנת  2000הדליף לו השר רחבעם זאבי ז"ל עותק של הדו"ח.
לאחר  21שנה של טיפול אכזרי ותנאים נוראיים בבתי הסוהר הגרועים ביותר בארה"ב מצבו של
יהונתן עדין מאוד .כל נוסף שהוא מצליח לשרוד בבית הסוהר הוא נס גמור .מערכת הצדק של ישראל
העדיפה להפנות לו גב ברגע הקריטי הזה ולזרוק את הכדור בחזרה לידיה של הממשלה ,אותה
ממשלה שבוגדת ביהונתן ומפקירה אותו מזה  21שנה .עצוב מאוד לומר זאת – אך דמו של יהונתן
על ידיו של בית המשפט העליון.
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