למרות עברו
מ את גדעון לוי
שלוש פעמים בשבוע מתחבר
האסיר יאסר אל־מואזן אל מכר
נת הדיאליזה שבמרכז הרפואי
של שירות בתי הסוהר (מר״ש)
ברמלה ורמו עובר את תהליך
הסינון שמציל את חייו .אל־
מואזן הוא בן  ,26אזרח סוריה,
ששתי כליותיו חדלו לתפקד
וחייו תלויים בדיאליזה.
הוא היה בן  17וחצי ב28 -
במאי  , 1989כשנתפס בדרום
לבנון בהיותו בררכו לבצע פי
גוע במטולה .שני מפקדי החר
ליה נהרגו ,מורי הדרך מטעם
החיזבאללה נמלטו ושני הקטי
נים ,אל־מואזן ומוחמר דיאב הצ
עיר ממנו ,נעצרו במעצר
מינהלי ונחקרו במשך ארבעה
חורשים במתקן הכליאה סרפנד
בלי ייצוג של עורך דין .בכתב
האישום שהוגש נגרם אחר כך
לבית המשפט הצבאי בלוד הוא
שמו בחברות ופעילות בהתארג
נות בלתי מותרת (פלג של
החזית העממית) ובנשיאת כלי
ירי ותחמושת .הם הורשעו וני 
דונו ל 25-שנות מאסר ,רק על
כוונות ההרג שלהם ,בלי שהס
פיקו לירות ולו כדור אחר .גם
גילם המוקדם לא עמר להם אז
והעונש שהוטל עליהם היה מה
חמורים שהוטלו בנסיבות כאלה.
עורך דינו של אל־מואזן ,עבר
אל־מלכ דהאמשה ,לא טרח ,למ
רבה התמיהה ,לערער על חומ
רת העונש.
ב 2-באוגוסט השנה התמוטט
אל־מואזן בכלא אשקלון ואז אר
בחנה אצלו אי ספיקת כליות

סופנית .מאז הוא מאושפז .קודם כליה .הטיפול בדיאליזה הוא טי 
כבר סבל במשך שנים מפגיעה פול הבחירה כרגע ...ואין כל שי 
במערכת השתן .הדיאליזה נוס נוי במצבו הבריאותי .לא נשקפת
כת בו חיות זמנית אבל אחרי  24סכנה לחייו״ .אלא שאיכות חייו
שעות הולך גופו ונחלש ,ער של הצעיר הזה יכלה להיות שר
הדיאליזה הבאה .דיאליזה היא נה אילו הושתלה לו כליה .הוא
טיפול קשה ולעתים מסוכן ,ויש זכאי לכך ,למרות עברו.
לה רק פתרון חלופי אחד :השת
עכשיו עניינו תלוי ועומר:
לה .רצוי מאור שהאיבר המוש האגורה לזכויות האזרח ביקשה
תל יילקח מבן משפחה .מהנשיא לחון אותו ועו״ד פלג
הנפרולוג ד״ר דורון שורץ קבע ביקשה מוועדת השחרורים לשח
כי אל־מואזן הוא מועמד אידיא ררו .שתי הפניות מתבססות על
לי להשתלה כזאת .סטטיסטית חומרת מצבו ועל הצורך להכריע
אפשר להניח כי לרבע מתשעת לטובת השיקול ההומני .הוא עצ
אחיו ,לדברי הנפרולוג ,סוג רם .מו כתב בכתב ירו הילדותי והע
זהה לשלו ,דבר שעושה אותם גלגל לשר הביטחון :״אני תקווה
לתורמים פוטנציאליים מצוי שתדון בעניין שלי בקרוב כרי
נים .אבל אחיו של אל־מואזן להפסיק את הסבל שאני סובל
נמצאים ברמשק שבסוריה.
עם המחלה הקשה הזאת״.
לפני כמה שבועות התירו
בסוף השבוע ,כשביקרה אותו
שלטונות הכלא לאל־מואזן ,בצ ערד פלג ,כבר קיצר מאור את
ער נדיר ,לטלפן לראשונה זה משך הביקור :תשוש ,הוא ביקש
כ 10-שנים למשפחתו .לעורכת לחזור למיטתו .הוא גם סיפר כי
דינו ,תמר פלג־שריק מ״המוקר חדל מלימודיו באוניברסיטה
להגנת הפרט" ,הוא כתב אחר הפתוחה ,בשל מצבו הבריאותי.
כך בעברית שלמר בכלא :״׳אני
בן הפליטים מעכו ,יאסר אל־
אתמול דיברתי עם אמא ואבא מואזן ,היה בדרכו לבצע פיגוע
והאחים ,זה היה קשה מאור בישראל בעורו נער 10 .השנים
במיוחד לאמא כי את הקול שלי בקירוב ששהה בכלא הן כבר ער
לא שמעה  11שנים והיתה עצר נש לא קל .מניעת השתלת
בה מאור ,וגם אבא היה מאור כליה בגופו הופכת את היחס
עצוב אבל הוא הלך אתי כגבר אליו להתאכזרות ולהתעמרות.
חזק ואמר תמיר תהיה חזק ...רק
חברה נשפטת על פי מירת
תחזור בני והכל ילך לפי מה הרחמים שהיא מגלה ,אפילו כל
שאתה רוצה או זקוק ,במיוחד פי מי שהעזו לפגוע בה .המרי
הכליה״.
נה ,שמגלה מידה של אנושיות
אבל בשב״ם לא רואים צורך בהעניקה טיפול רפואי אינטנסי־
דחוף בהשתלה ,ד׳ר אלכם א ח ווי לאל״מואזן ,יכולה להפגין
לר ,ראש ענף רפואה כללית וס גדלות נפש רבה יותר ולשחרר
גל ,כתב באחרונה לפלג :״אין את הצעיר החולה והאומלל הזה,
בשלב זה כל תוכנית להשתלת אפילו הוא קם להורגנו בנעוריו.

