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הודעה לתקשורת
לאחר  21שנה עכשיו זה רשמי :שחרור פולארד יושג רק בדרישה
ישראלית מארה"ב ולא בדרך משפטית! ביהמ"ש העליון בארה"ב
דחה את עתירתו האחרונה של הסוכן הישראלי.

היום

לבוש וידרוש את
אסתר פולארד :אם ראש הממשלה לא יפנה מייד ,עוד
שחרורו המיידי של בעלי הוא גוזר במו ידיו גזר דין מוות על סוכן ישראלי!
אמש נדחתה עתירתו של יהונתן פולארד לביהמ"ש העליון בארה"ב .גם עתירה
זו כמו קודמותיה נדחתה בנימוקים טכניים בלבד ומבלי להתייחס כלל לטענות
העותר! בכך נסתם הגולל באופן סופי על האפשרות להביא לשחרורו של פולארד
באופן משפטי.
להלן דבריה של אסתר פולארד בעקבות דחיית העתירה:
נטישתו של בעלי ,יהונתן פולארד ,מעולם לא הייתה בעיה שיכולה להפטר באופן
משפטי .הדחייה הזו הייתה בנימוקים טכניים בלבד ובלי שום התייחסות לטענותיו של
יהונתן .מלכתחילה לא היה ליהונתן סיכוי לקבל מהאמריקנים משפט צדק כל עוד
הממשלה ששלחה אותו ממשיכה להפנות לו את הגב!
זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של הריגול המודרני שסוכן צריך היה לעמוד מול
בית המשפט במדינה שבה הוא פעל בלי לקבל שום גיבוי מהמדינה ששלחה אותו
ושלמענה הקריב את עצמו.
כשאני מסתובבת היום ברחוב עוצרים אותי בכל רגע אזרחים שמביעים את זעמם על
כפיות הטובה וחוסר האחריות של הממשלה ,שבמקום לחלץ מהשבי את מי שפעל
למען המדינה והציל חיי אזרחים ,פשוט זורקת אותו לכלבים.
עכשיו אף אחד לא יכול לטעון יותר שיש תהליך משפטי! כל רגע נוסף שיהונתן
נשאר בכלא מהווה סכנת חיים ממשית עבורו! ראש הממשלה ,חייב להגיב מייד –
עוד היום  -בפנייה רשמית לנשיא בוש בדרישה להפסיק מיידית את העוול

 אחרת מר אולמרט במו ידיו מטיל על. שנה בכלא21 ולשחרר את בעלי אחרי
.יהונתן גזר דין מוות
לפרטים נוספים ולתיאום ראיונות
0544775641 ניסן
See also:
Transcript: Kol Yisrael Radio Interview of Esther Pollard on Supreme Court Dismissal of
Jonathan’s Petition
Pollards Profoundly Grateful After Supreme Court Dissmissal – Media Release

