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 אשתו את להביא יאסין
 הריון, שלפני לבדיקה

 בבית־ ללידה ואחר־כד
 קרה זה מזלו לרוע חולים.

 והתינוקת המפרץ, במלחמת
 לטיפול. שזכתה לפני מתה

פיצוי תובע הוא עכשיו

 מלחמת בזמן בשטחים הכללי העוצר
 המינהל* חיילי של לבם ואטימות המפרץ
 מאזור שפלססינית לכר הביאו האזרחי

 קשה עכח לירת ללדת נאלצה רמאללה
 רפואי טיפול שקיבלה והתינוקת, בביתה,
 שהר בתביעה נטען כד נפטרה. רב, באיחור

 השלום. לבית־משפט גשה
 25ב־ בלעין בכפר נולדה יאסין שורוק %

ס קודם ימים ארבעה .1991 בינואר  היתה ל
 בירושלים לבית־חולים להגיע אמורה אמה
 שבאותה אלא ההריון. מצב את לבדוק %י

בגלל בשטחים כללי עוצר הוכרז תקופה

 כל לא מהבית, ויציאה המפרץ, מלחמת
 אישור חייבה לירושלים, נסיעה שת

הש שהוגשה בתביעה מהמינהל־האזרחי.
 מהמוקד־ ח׳ורי באדרה עו״ד באמצעות בוע

המ הבדיקה לפני שיום נטען להגנת־הפרט
 ברגל יאסין, עבד־אללטיף האב, הלך יועדת

 חירבתא, בכפר המינהל־האזרחי לנציגות
מכפרו. ק״מ ארבעה מרחק

 לא בשער שעמד שהחייל טוען יאסין
 להביא ממנו ודרש להיכנס לו לתת הסכים

 אפשרי, בלתי שהיה דבר המוכתר, את עימו
 שורוק של אמה ברמאללה. אז גר הלה שת

 הצירים וכשהחלו לבדיקה, הגיעה לא יאסץ
 שכן לגייס יאסץ ניסה ימים, חמישה לאחר

 לטענת לבית־חולים. אותם שיסיע רכב עם
 ואף מכוניות, שלוש רק בכפר היו יאסץ
 עצמו על לקחת הסכים לא מבעליהן אחד

 נאלץ ברירה בלית עוצר. הפרת של סיכת
גיל וזו הכפר, של למיילדת לקרוא יאסץ

קשה. עכוז בלידת שמדובר תה
 כחולה, אמה מרחם יצאה יאסץ שורוק

 יאסין לאכול. הפסיקה ימים שלושה ולאחר
 גוססת שבתו וצעק הכפר לרחובות יצא

 נחלץ לבסוף לו. יעזור שמישהו והתחנן
את שתיקן ולאחר התושבים, אחד לעזרתו

המ את לקח הלילה, שעות במשר מכוניתו
 אלא ברמאללה. לבית־חולים שפחה

 ורק תורן, רופא היה לא שבבית־החולים
 יאסין רופא. על־ירי התינוקת נבדקה בבוקר

 לו נתנו ברמאללה שבמינהל־האזרחי טוען
 כדי וזאת בלבד, לשעתיים תנועה אישור

 המי־ לנציגות ופנה שב הוא לביתו. שיחזור
 להגיע אישור-כדי וביקש בחירבתא נהל

 שסירב החייל לטענתו, לבית־החולים.
 בפעם לו אמר הראשונה בפעם לבקשתו

 לר עשינו שלא רבה תורה לנו ״תגיד הזו:
עצור״. היה ואחיר בסדר לא אתה כלום.
הפר יאסץ. שורוק נפטרה בפברואר 9ב־

 15)״שגב תום על־ידי בהרחבה תוארה שה
 (,8.3.91 ״הארץ״, יאסין״, שורוק של הימים
 וה־ בצלם ארגון באמצעות התלונן ואביה

 נסגר החקירה תיק אר מוקר־להגנת־הפרט,
 טוען יאסין מרם. פיקוד פרקליט על־ידי

 גורפת, החלטה הוא כללי שעוצר בתביעתו
 ומנוגדת מפשע חפים באנשים הפוגעת
פי תובע הוא הבינלאומי. המשפט לכללי
 ומבית־ מהמדינה ש״ח 80,000 בסך צויים

 הוגש טרם ברמאללה. הממשלתי החולים
כתב־הגנה.
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