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إسرائيل :أوقفوا القيود التعسفية المفروضة على فعنونو
مع بدء احملكمة اإلسرائيلية العليا اليوم جلسات استماع بشأن القيود املستمرة املفروضة على كاشف أسرار النووي
اإلسرائيلي موردخاي فعنونو منذ اإلفراج عنه من السجن قبل أكثر من ست سنوات ،أكدت منظمة العفو الدولية
جمدداً على موقفها بأن هذه القيود تعسفية ويتعني إلغاؤها.
ومن املقرر أن تستعرض احملكمة العليا ،اليت تنعقد بصفتها أعلى حمكمة قضائية ،التماساً تقدم به حمامون بالنيابة عن
موردخاي فعنونو يطالبون فيه السلطات اإلسرائيلية بإلغاء القيود املفروضة عليه ،واليت تتضمن حظراً على مغادرة
إسرائيل وعلى االتصال باألجانب .وهذه هي املرة اخلامسة اليت يتقدم هبا بطلب من هذا القبيل إىل احملكمة العليا؛
حيث مل حيقق أي من االلتماسات السابقة غرضه.
وكان موردخاي فعنونو ،وهو فين سابق كان يعمل يف املفاعل النووي اإلسرائيلي القريب من بلدة دميونا جنويب إسرائيل،
قد كشف يف  1986تفاصيل تتعلق بالرتسانة النووية اإلسرائيلية لصحيفة الصندي تاميز اليت تصدر يف اململكة املتحدة.
واختطفه عمالء "املوساد" يف إيطاليا يف  30سبتمرب/أيلول  1986ونقلوه إىل إسرائيل سراً ،حيث حوكم وصدر حبقه
حكم بالسجن  18عاماً بتهم اخليانة والتجسس املشددة .وقضى السنوات اإلحدى عشرة األوىل منها يف احلبس
االنفرادي.
ومنذ اإلفراج عنه من السجن يف أبريل/نيسان  ،2004خضع موردخاي فعنونو ملراقبة الشرطة مبوجب شروط أمر
عسكري شديد الفظاظة ظل جيدد كل ستة أشهر .وحبسب هذا األمرُ ،حيظر عليه مغادرة البالد أو ييارة سفارات
أجنبية ،وعلى حنو أكثر مشوالً االتصال بأي أجانب ،مبا يف ذلك الصحفيون؛ ويتعني عليه إبالغ السلطات إذا ما رغب
يف تغيري عنوانه .وتعترب منظمة العفو الدولية القيود املفروضة عليه تعسفية وخمالفة للقانون الدويل ،وال سيما "العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية واإلسرائيلية" ،الذي صادقت إسرائيل عليه .كما دعت السلطات اإلسرائيلية على حنو
متكرر إىل السماح له مبغادرة البالد إذا ما كان راغباً يف ذلك ،ومبمارسة حقوقه يف حرية التنقل واالجتماع باآلخرين ويف
حرية التعبري أثناء وجوده يف إسرائيل.
وتعين القيود املفروضة على موردخاي فعنونو عدم قدرته على االنتقال إىل الواليات املتحدة األمريكية ليعيش مع األسرة
اليت تبنته ،ما يسلط ضغوطاً شديدة على صحته العقلية والنفسية .وهي ليست قيوداً مفروضة بناء على عفو مشروط
نظراً ألنه قد قضى كامل مدة حكمه ،البالغة  18سنة.
ويدعي املسؤولون اإلسرائيليون أن القيود املفروضة على حرية موردخاي فعنونو ضرورية ملنعه من إفشاء املزيد من األسرار
املتعلقة بربنامج إسرائيل النووي .بيد أنه قد أعلن على حنو متكرر أنه قد كشف عن كل ما يعرفه عن ترسانة إسرائيل

النووية منذ  ،1986وأنه ليست لديه أية معلومات جديدة .كما أشار ،ومعه حماموه ،إىل أن املعلومات اليت كانت لديه
عندما ُسحن قبل  20عاماً قد أصبحت متداولة يف العلن منذ يمن طويل وغدت عتيقة.
ويف وقت سابق من الشهر احلايل ،أعلنت "الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان" ،اليت تتخذ من برلني مقراً هلا ،أهنا سوف
متنح جائزهتا املتمثلة يف ميدالية كارل فون أوسييتزكي لسنة  2010إىل موردخاي فعنونو .وإذا ما بقيت القيود املفروضة
عليه على حاهلا ،فلن يتمكن من السفر حلضور حفل تسليمه اجلائزة املقرر تنظيمه يف برلني يف  12ديسمرب /كانون
األول .2010
وقد أدين موردخاي فعنونو يف  30أبريل/نيسان  2007خبرق القيود املفروضة عليه بذريعة التحدث إىل أجانب وحكم
عليه بالسجن ستة أشهر خفِّضت بعد استئناف احلكم إىل ثالثة أشهر .وقبض عليه وأعيد إىل السجن يف 23
مايو/أيار  ،2010وظل حمتجزاً يف احلبس االنفرادي يف وحدة خاصة بالسجناء اخلطريين يف سجن أيالون ،رغم أنه مل
يكن يشكل أي هتديد حقيقي ألحد .واعتربت منظمة العفو الدولية موردخاي فعنونو أثناء فرتة حبسه هذه سجني رأي
ودعت بالتايل إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عنه .وأفرج عنه من السجن يف  8أغسطس/آب  ،2010بعد 11
أسبوعاً من احلبس االنفرادي ،ولكن القيود ما برحت مفروضة عليه.

