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ملف الت�صليم الإ�صرائيلي

�إحالة �أبو مرزوق �إىل حمكمة جنوب نيويورك للنظر يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي 

مل توقف جهود حماميَيه �صتانلي كوهني ومارك هوت �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة 

بهدف �إخالء �صبيله وترحيله �إىل خارج �لواليات �ملتحدة. ورد�ً على �لعر�ص �لذي 

�صوز�ن  ردت  �لهجرة،  د�ئرة  حمكمة  �أمام  �أغ�صط�ص  �آب/   2 يف  �ملحاميان  به  تقدم 

برتحيل يق�صي  �لذي  �لعر�ص  على  �لهجرة،  لد�ئرة  �لعامة  �ملدعية   جمـريجور، 

�أبو مرزوق مقابل تنازله عن حقه يف �الإقامة بالرف�ص. مبرة ذلك يف مذكرة جو�بـية 

�ملدعي   Michael Lindemann لندمان  مايكل  ��صم  كذلك  وحملت   ،1995/8/11 يف 

�لعام �لرئي�صي لد�ئرة �لهجرة يف و��صنطن، بثالث نقاط:

مثل  �ال�صتثنائية  �ملحـاكم  فـي  �لتبير�ت  الإظهار  حمددة  ن�صو�ص  وجود  عدم   .1
حالة �لطرد.

طلب �صاحب �لق�صية �إبعاده من �لواليات �ملتحدة ما يز�ل مبكر�ً.  .2
�ملحاكمة  من  �ملرحلة  هذه  يف  �ملنا�صب  �الإنذ�ر  �لق�صية  �صاحب  �أعطى  لقد   .3

�ال�صتثنائية.

وكان �لهدف من هذ� �لرد �ملماطلة وك�صب �لوقت. ويف هذ� �الإطار مّت كذلك وقف 

عملية �لتقا�صي �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة �إىل حني �نتهاء حمكمة جنوب نيويورك 

�صنو�ت  ي�صتغرق  قد  �لذي  �الأمر  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  يف  �لنظر  من 

�لهجرة  د�ئرة  حمكمة  ت�صتاأنف  �أن  قبل  �لتوقيف،  �صجن  يف  مرزوق  �أبو  يق�صيها 

حالها  لالإثبات...  �لقابلة  وغري  �إليه،  هت  ُوجِّ �لتي  �ملحددة  غري  �التهامات  يف  �لنظر 

حال �التهامات �لتي مبوجبها قدم طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي...

حُماميا �أبو مرزوق مل ي�صلِّما بذلك. ولذلك فقد قدما يف 1995/8/20 مبذكرة �إىل 

�أمامها  �ملرفوعة  �لق�صية  ملف  �إغالق  قررت  قد  كانت  �لتي  �لهجرة  د�ئرة  حمكمة 

ب�صكل موؤقت.

يف  تقـدم  قـد  كان  مرزوق  �أبو  �أن  �الأذهـان  �إىل  مذكرتهما  يف  �ملحاميان  �أعاد 

بتقدمي  �لهجرة  د�ئرة  تاأمر  كي  �ملحكمة  �إىل  بطلب  حماميه  خالل  من   1995/7/31
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بدخول  له  �ل�صماح  عدم  يف  عليها  �عتمدت  �لتي  و�لبيّنات  بالتهم  حمددة  مبر�ت 

�لواليات �ملتحدة، و�كتفت باالإ�صارة �إىل �حتمال م�صاركته يف �أعمال “�إرهابية”، و�أنه 

قد ي�صارك يف �أعمال “�إرهابية” بعد دخوله �لواليات �ملتحدة، وقد �عتمد �أبو مرزوق 

ملحاكمة  �ملتبعة  �لطريقة  �ملالئمة،  �الإجر�ء�ت  طريق  عن  باملحاكمة  تلك  مطالبته  يف 

�ملقيمني و�لتي تعطيه حّق �الإنذ�ر �مل�صبق.

�َصت يف ردها، عن طريق �خلطاأ، �أن �لطلب �ملقدم هو  د�ئرة �لهجرة كانت قد �صخَّ

وبناًء  بها.  قام  حمددة  ووقائع  وتو�ريخ  �أحد�ث  عن  �لك�صف  يتطلب  ك�صفي  طلب 

على ذلك �أفادت باأنها لي�صت لديها �صلطة تخّولها بذلك يف �ملحاكمات “�ال�صتثنائية”، 

مثل �ملحاكمات �لتي جتري الإبعاد “�ملو�طنني �لقانونيني”، ب�صبب مالفات �رشوط 

�الإقامة �لتي تختلف عن حماكمات �الإبعاد و�لطرد.

وعلى ذلك، فقد رّد حماميا �أبو مرزوق مبذكرة و�ّصحا فيها �خلطاأ �لذي وقعت 

برف�ص  �ملحكمة  وطالبا  �لد�ئرة.  �ّدعاء�ت  �صحة  عدم  و�أّكد�  �لهجرة،  د�ئرة  فيه 

�ّدعاء�ت �لد�ئرة، و�أعاد� �لطلب من �ملحكمة باأمر �لد�ئرة بتقدمي �ملبر�ت و�لبيّنات 

�لتي �عتمدت عليها يف �دعائها �صـّد �أبو مرزوق.

ويف 1995/8/23، تقدم �ملحاميان مبذكرة �أخرى �إىل حمكمة د�ئرة �لهجرة، طعنا 

فيها بقر�رها وقف �إجر�ء�ت �لتقا�صي يف �لق�صية �ملقامة �أمامها �إىل حني َتبِت حمكمة 

1
جنوب نيويورك يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

يف �لبد�ية �أعادت �ملذكرة �إىل �الأذهان �أنه يف 1995/7/27 �أ�صدرت د�ئرة �لهجرة 

 جاء فيها �أنه �أجنبي حائز على �إقامة قانونية، رمبا 
2
مذكرة �تهام بحق �أبو مرزوق،

يكون قد �صارك يف �أعمال “�إرهابية”، ورمبا ي�صارك يف مثل هذه �الأعمال يف �مل�صتقبل 

�لتوقُّف عن  1995/8/8 من �ملحكمة  �لد�ئرة طلبت يف  �ملتحدة. و�أن  �لواليات  د�خل 

 Applicant’s Reply to: Service’s Motion to Hold Exclusion Proceedings in Abeyance  
1

 Pending Extradition Proceedings, In the Matter of: Mousa Mohamed Abu Marzook
 Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van Der Hout,
New York, 23/8/1995.

 Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from  
2

US Dept. of Justice, to Abu Marzook, 27/7/1995.
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حماكمته �أمام �ملحاكم �ال�صتثنائية لالإبعاد؛ الأن هذ� �لنوع من �ملحاكم يعّقد ويعرقل 

�إجر�ء�ت �لت�صليم �لتي بد�أت يف ذلك �ليوم.

مع  يتناق�ص  �أنه  كما  �لدقة،  وتنق�صه  مادعاً  �لد�ئرة  طلب  �ملذكرة  وعّدت 

�أن يكون قد حدث يف �ل�صابق مثل هذ� �الدعاء،  �ملحاكمات �ل�صابقة و�ملماثلة. نافياً 

بل على �لعك�ص فقد �أوردت �ملذكرة �صو�بق عن حماكمات كانت جتري �أمام �ملحاكم 

�ال�صتثنائية لالإبعاد وحماكمات ت�صليم يف وقت و�حد. 

�لتاأخري  �أن ت�صتمر �ملحاكمة �ال�صتثنائية بدون  للعد�لة يجب  �إنه حتقيقاً  وقالت 

�أو �لتاأجيل �لذي تطالب به �لد�ئرة. وختمت �ملذكرة بااللتما�ص من �ملحكمة �إ�صقاط 

�لهجرة  د�ئرة  ملحكمة  جل�صة  عقد  يف  و�ل�رشوع  �خل�صو�ص،  هذ�  يف  �لد�ئرة  �دعاء 

ملو��صلة �لنظر يف ق�صية �الإبعاد �ملقامة �أمامها بحق �أبو مرزوق، كما جرت �لعادة، 

ودون �للجوء �إىل �حتمال �الحتجاز ملدة طويلة. غري �أن �ملحكمة مل ت�صتجب لذلك.

قبل �أن يحني موعد �جلل�صة �ملقـبلة للمحكمـة �لذي كان قـد تقـرر يف 1995/10/17، 

حدثت ثالثة تطور�ت:

�لعن�رشي  �لقا�صي  �إىل  كاتز  ثيودور  �لقا�صي  عند  من  �لق�صية  ملف  حتويل   .1 

.Kevin Duffy كيفن دويف

2. و�صول ملف �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، و�لذي يقع يف قر�بة �الألف �صفحة.

3. تدهور �صحة �أبو مرزوق.

�أ�صالً؛  �ملقرر  موعدها  من  �أيام  �صتة  قبل  �جلل�صة  عقد  دويف  �لقا�صي  قرر  وقد 

�الأربعاء يوم  �صباح  ذلك  كان  �الإ�رش�ئيلي.  �لت�صليم  طلب  يف  للبحث  منه  الً   تعجُّ

من  فقط  دقيقة  ع�رشين  بعد  �جلل�صة  رفع  �إىل  ��صطر  �أنه  غري   .1995/10/11 يف 

بدئها بطلب من �ملحامي كوهني؛ لتاأمني معاينة طبية الأبو مرزوق �مل�صاب مبر�ص 

يتناوله  �لذي  �خلا�ص  �لطعام  له  توفر  �أن  �ل�صجن  �إد�رة  ترف�ص  و�لذي  �ل�صكري، 

�مل�صابون بهذ� �ملر�ص مما �أدى �إىل فقد�نه 13.5 كغ من وزنه. وبد� يف جل�صة �ملحكمة 

نحيالً جد�ً مقارنة مبا كان عليه يف �جلل�صات �ل�صابقة.
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و�إىل ذلك، فقد طلب كوهني من �لقا�صي �أن يتنحى عن �لنظر يف هذه �لق�صية، كي 

تتوفر الأبو مرزوق �لفر�صة للمثول �أمام قا�صٍ مل تت�صّكل لديه ��صتنتاجات م�صبقة 

دويف  �لقا�صي  �أن  ذلك  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �صيا�صية  باأمور  تتعلق  ق�صايا  ب�صاأن 

�صبق له �لنظر يف ق�صيتني من ثالث ق�صايا تتعلق بن�صف مركز �لتجارة �لعاملي يف 

نيويورك �لذي �تُِّهَم �إ�صالميون �أ�صوليون بتنفيذه. 

فيها.  �لنظر  مو��صلة  على  و�أ�رش  �لق�صية،  عن  �لتنحي  رف�ص  �لقا�صي  لكن 

يدّي  عن  �حلديدي  �لقيد  فّك  رف�ص  على  �جلل�صة  تلك  يف  �أ�رش  قد  كان  �أنه   كما 

�أبو مرزوق، وجعله يثل �أمامه بلبا�ص �ل�صجن خالفاً مِلَا كان يحدث عندما كان يثل 

�أمام �لقا�صي كاتز، �لذي كان ي�صمح بفك �لقيود عن يديه ويو�فق على �أن يرتدي 

مالب�صه �لعادية، وهذ� ما كان يحدث �أي�صاً �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة... بل وتعّمد 

�حلر�ص �أن يقومو� يف تلك �جلل�صة بدفع �أبو مرزوق بعنف ظاهر.

لذلك، والأن دويف �مل�صهود له بعن�رشيته �صبق له �أن ��صتنكر قيام حمامٍ يهودي 

�نفجار  ق�صية  يف  حوكم  �لذي  �الأردين  �ل�صاب  جنم،  �إ�صماعيل  �إياد  عن  بالدفاع 

مركز �لتجارة �لعاملي باعتباره م�صلماً، فقد عّدت حركة حما�ص �أن تعيينه ملو��صلة 

�لنظر يف ق�صية �أبو مرزوق موؤ�رش على �صوء �لنو�يا �الأمريكية جتاه ق�صية رئي�ص 

�ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، �الأمر �لذي يثري �لقلق ب�صاأن وجود �جتاه التخاذ قر�ر 

و�أن  خ�صو�صاً  طويلة...  ل�صنو�ت  �لق�صية  �أمد  �إطالة  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بت�صليمه 

�لرحمن،  عبد  عمر  �ل�رشير  �ل�صيخ  بحب�ص  ُحكماً  �أ�صدر  �أن  �صبق  �لذي  هو  دويف 

ق�صية  يف  جّرمه  �أن  بعد  عاماً   240 ملدة  م�رش  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة   مفتي 

مركز �لتجارة �لعاملي.

حذرت  �جلل�صة  هذه  بدء  ُقبيل  بياناً  حما�ص  حركة  �أ�صدرت  لذلك،  باً  وحت�صُّ

فيه �لواليات �ملتحدة من عو�قب وخيمة �صترتتب على �ملُ�صّي ُقدماً يف �ال�صتجابة 

مرزوق.  �أبو  عن  باالإفر�ج  �الأمريكية  �الإد�رة  وطالبت  �الإ�رش�ئيلية،  للمطالب 

معاناة  �إىل  فيه  �أ�صارت  �جلل�صة  �نعقاد  يوم  �صحفياً  ت�رشيحاً  �حلركة  و�أ�صدرت 

�أبو مرزوق من “ظروف �صحية �صيئة ب�صبب عدم توفري �لعالج �لالزم و�لرعاية 

�لطبية �ملالئمة ملر�ص �ل�صكري �لذي يعاين منه، مما �أدى �إىل نق�صان وزنه ب�صكل 
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د �إد�رة �ل�صجن �لتاأخر يف توفري �لفحو�صات  كبري”. وعّبت “عن بالغ ��صتيائها لتعمُّ

و�لعالج و�الأدوية �لالزمة للدكتور �أبو مرزوق، وعدم توفريها للوجبات �خلا�صة 

وما  حياته  عن  �مل�صوؤولية  “كامل  �الأمريكية  �الإد�رة  وحّملت  �ل�صكري”.  مبر�ص 

يكن �أن ي�صيبه جّر�ء ��صتمر�ر �عتقاله �لتع�صفي”.

ويف �أعقاب ذلك، و�فق �لقا�صي على �نتد�ب طبيب من ِقبَل �أبو مرزوق، وطبيب 

�آخر من ِقبَل �إد�رة �ل�صجن، لتقييم �حلالة �ملر�صية و�قرت�ح �لعالج �لالزم. 

وهو �ملخت�صني  �ملحامني  �أبرز  �أحد  نيويورك  �إىل  �أوفدت  قد  �حلركة   وكانت 

د. �أني�ص قا�صم �لذي عاد �إىل �الأردن بانطباعات غري م�صجعة، مبدياً �عتقاده يف �أن 

�الأمريكية  �الإد�رة  ت�صلُّم  �أعقاب  يف  وذلك  للق�صية،  بالن�صبة  متاأخر�ً  �أ�صبح  �لوقت 

3
ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �ل�صخم قبل موعده يف 1995/10/10.

�لنُحول �ل�صديد �لذي بد� على �أبو مرزوق يف جل�صة �ملحكمة يوم 1995/10/11، 

�إىل  �خل�صو�ص  بهذ�  مذكرة  وّجه  قـد  كان  �لذي  ملحاميه  بالن�صبة  مفاجئاً  يكن  مل 

�لقا�صي ثيودور كاتز قبل �أن حُتال �لق�صية �إىل �لقا�صي دويف.

قال كوهني يف مذكرته:

ف�صل  بعد  ملوكلي  �ل�صحي  �لو�صع  بخ�صو�ص  �لبالغ  قلقي  عن  الأعّب  �أكتب 

�لنقا�صات  رغم  �أزمة  �إىل  بالتطور  يهدد  �لذي  �الإ�صكال  حلل  متعددة  حماوالت 

حو�يل زنز�نته  يف  ُيحبَ�ص  موكلي  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  �أجريناها  �لتي   �ملبا�رشة 

23 �صاعة يف �ليوم. وهو يعاين من مر�ص �صكري حاد منذ 1990م.

لعدم  با�صتمر�ر  عنده  ترتفع  �ل�صكري  وقر�ءة   7/25 يف  موكلي  �إيقاف  منذ 

�إىل درجة  �الأمر  �لالزمة يف حالته... و�صاء  �لتغذية  �ل�صجن �رشوط  �إد�رة  مر�عاة 

�أنهم توقفو� عن فح�ص �ل�صكري عنده يومياً.

لقد ��صُطر موكلي لل�صيام يومياً ملدة �أ�صبوعني ملحاولة �ل�صيطرة على �رتفاع 

�ل�صكر يف �لدم... ولكن طبيعة �لغذ�ء ال ز�لت ت�صاهم يف رفع �لقر�ءة �إىل م�صتويات 

  �نظر: تقرير �لدكتور �أني�ص فوزي قا�صم حول رحلته �إىل نيويورك لدر��صة ق�صية �لدكتور مو�صى 
3

�أبو مرزوق، 1995/10/1. )�نظر وثيقة رقم 5، �ص 475(
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خطرية ت�صل وتتجاوز 300 يف حاالت كثرية. و�أ�صبح يخ�صى �خلطر على �صحته 

و�الآثار �جلانبية لالرتفاع �لكبري يف �ل�صكر )�لدوخة، خدر �الأطر�ف، تر�جع �لقدرة 

على �لرتكيز، تر�جع قوة �لب�رش...(.

على  يوؤثر  �أ�صبح  �ملرتّدي  �ل�صحي  �لو�صع  هذ�  �أن  هو  �ملهم  �الآخر  �جلانب 

�لرد  لتح�صري  ملحاميه  �ملطلوَبنْي  و�لتعاون  �مل�صاعدة  تقدمي  على  موكلي  قدرة 

على �لق�صية �ملعّقدة و�ل�صائكة �لتي ُيحاَكم بناًء عليها... �الأمر �لذي يخالف حقَّه 

�لد�صتوري يف تقدمي �أف�صل دفاع ممكن.

نطلب من �ملحكمة �لتدخل يف �ملو�صوع بقوة... و�إال �صن�صطر للمطالبة بجل�صة 

خا�صة لهذ� �ملو�صوع ونطالب بفح�ص �صامل من ِقبَل �أطباء يعينهم �لدفاع...

 ،1995/10/5 قبل  بالرد  وطالبها  �ل�صجن  �إد�رة  �إىل  �الأمر  �لقا�صي  �أحال  وقد 

�لعديد  وفيه   ،1995/10/5 موثقة  قانونية  �صهادة  يف  �ل�صجن  طبيب  رّد   وجاء 

من �ملغالطات. 

مرة  مرزوق  �أبو  قابل  �إنه  قال  وموؤهالته...�إلخ،  وظيفته  عن  حتدث  �أن  فبعد 

4 مر�ت... وقابله م�صاعدو �الأطباء  و�حدة منذ �عتقاله، و�أن �لطبيب �الآخر قابله 

يثل  ال  و�أنه  مو�صى،  منه  يعاين  �لذي  �ل�صكري  مر�ص  من  هّون  ثم  مرة،   61

وقال  �ملنا�صبة.  و�لتغذية  بالـدو�ء  عليه  �ل�صيطرة  يكن  و�أنه  �حلياة،  على  خطر�ً 

�أمريكا... و�إنه  �أوروبا وال يوجد يف  �إن �لدو�ء �لذي ياأخذه مو�صى نوع متوفر يف 

تر�جع  ثم  �لبد�ية  يف  مو�صى  فو�فق  له.  و�صفوه  �أمريكا  يف  له  �صبيه  نوع  يوجد 

وقال �إنه يف�صل دو�ءه �الأ�صلي. وملا مل يُكن متوفر�ً بد�أ ياأخذ �إبر �الأن�صولني لفرتة 

�أقل من �صهر بقليل، ولكنه عاد وقال �إنه �صيعود للدو�ء �الآخر )حبوب �لفم(؛ الأن 

مقبولة  تعتب   200 �لـ  بحدود  قر�ءة  �أن  و�أ�صاف  �لدوخة.  له  ي�صبب  �الأن�صولني 

�أحياناً ال ي�صبب �خلطر   300 �إىل  �لقر�ءة  يف حالة مثل حالة مو�صى، و�أن و�صول 

بني  هي  �ملف�صلة  �لقر�ءة  �أن  �أقّر  ولكنه  تخفي�صها.  ومّت  عليها  �ل�صيطرة  مّتت   �إذ� 

120-160. وقال �إنه يتم فح�ص �ل�صكري يومياً تقريباً ما عد� �لفـرتة 15–9/26. 

 وقد جتاوزت �لقر�ءة �لـ 300 يف ع�رش مر�ت فقط، ولكن مرة و�حدة فقط منذ 9/26 

وهي قر�ءة 10/3.
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بني  للفرتة  قر�ءة   53 فيه  �ل�صكري  بقر�ء�ت  ر�صالته  يف  ُملحقاً  كوهني  و�أدرج 

 7/28-1995/10/4، يالحظ من بينها: 10 قر�ء�ت فوق 300، و27 قر�ءة فوق 250،
و42 قر�ءة فوق 200.

كان عدد �لقر�ء�ت يف �ملجال �لذي �عرتف باأنه �أف�صل )120–160( قر�ءتان فقط 

ال غري. غري �أن مغالطات طبيب �ل�صجن مل تغرّي �صيئاً من �ملخاطر �ل�صحية �حلقيقية 

�صيب 
ُ
�لتي باتت تهدد حياة �أبو مرزوق. ففي يوم �الأربعاء �ملو�فق 1995/10/25، �أ

بحالة غيبوبة وهو د�خل زنز�نته يف �ل�صجن، مما ��صتدعى نقله �إىل عيادة �ل�صجن، 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نّز�ل،  حممد  وبادر  �الأولية.  �الإ�صعافات  له  جريت 
ُ
�أ حيث 

على  �حلفاظ  م�صوؤولية  �الأمريكية  �الإد�رة  حتميل  �إىل  �الأردن،  يف  وممثلها  للحركة 

له  و�صببت   ،300 درجة  فوق  �رتفعت  �ل�صكر  قر�ءة  �إن  وقال  مرزوق.  �أبو  حياة 

حالة �الإغماء �لتي عز�ها �إىل نوعية وجبات �لطعام �لتي تقدم له، و�لتي ال تتنا�صب 

لتتالءم  �لطعام  وجبات  تغيري  برف�ص  �ل�صجن  �إد�رة  و�تهم  �ل�صكر.  مر�صى  مع 

�لطعام  وجبات  تغيري  عدم  على  �ل�صجن  �إد�رة  �إ�رش�ر  �إن  وقـال  �حتياجاته.  مع 

�عتقال  مدة  الإطالة  عليا؛  جهات  من  عليها  مُتـاَر�ص  �صيا�صية  �صغوط  ب�صبب   ياأتي 

بال�صماح  �الأمريكية  �الإد�رة  وطالب  �ملحاكمة،  تاأجيل  خالل  من  مرزوق  �أبو  د. 

�ل�صحي.  و�صعه  �صالمة  من  للتاأكد  مو�صى  د.  �صحة  مبعاينة  دويل  طبي  لفريق 

�إفر�ج �ل�صلطات �الأمريكية عنه )�ل�رشق �الأو�صط،  و�أكد نز�ل جمدد�ً على �رشورة 

.)1995/10/7

وبعث �ملكتب �الإعالمي يف �حلركة مبذكرتني �إىل منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( 

فيهما  �رشح   ،1995/10/28 يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  و�ملنظمة   ،Amnesty

خطري.  لتدهور  تتعر�ص  �صحته  �أن  و�أكد  مرزوق  الأبو  �ل�صحية  �حلالة  تطور�ت 

ما  مع  متاماً  تتنافى  �أنها  �أكـد  �ل�صجن،  �إد�رة  ممار�صات  طبيعة  �أو�صح  �أن  وبعد 

و�ملعتقلني،  �الأ�رشى  مبعاملة  �خلا�صة  �لدولية  و�ملعاهد�ت  �التفاقيات  عليه  ن�ّصت 

ويتناق�ص مع كل �لقيم �الإن�صانية، وينتهك على نحٍو متعّمد وخطري مبادئ حقوق 

�الإن�صان. وقال “�إننا يف حركة حما�ص ننا�صدكم �لتدخل ب�صكل جّدي وعاجل الأجل 

�صمان رعاية �صحية وطبية �أف�صل للدكتور �أبو مرزوق”.
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ن�ّص  ذ�ت  بر�صائل  بعث  قد  للحركة  �الإعالمي  �ملكتب  كان  �ل�صابق،  �ليوم  ويف 

�لكوجنر�ص،  يف  �أع�صاء  بينهم  �الأمريكية؛  �ل�صخ�صيات  من  كبري  عدد  �إىل  موحد 

جاء  �الإن�صان،  حقوق  عن  �لدفاع  حقل  يف  فاعلني  و�أع�صاء  �صيا�صية،  و�صخ�صيات 

فيها بعد �رشح �حلالة �ل�صحية للدكتور �أبو مرزوق ومالب�صات �عتقاله:

تف�صيلية بحق  �تهام  “�إ�رش�ئيل” بالئحة  �ملحاكمة وتقدم  �قرت�ب موعد   ومع 

د. مو�صى، فاإننا نطالبكم بالتدخل �صخ�صياً وبـذل كل ما يف و�صعكم من �أجل �ل�صغط 

و�أن  �صيما  ال  �الإ�رش�ئيلي،  للطلب  �ال�صتجابة  عن  لثنيها  �الأمريكية  �الإد�رة   على 

د. �أبو مرزوق مل يرتكب �أي �أعمال معادية للواليات �ملتحدة �الأمريكية. و�أن حركة 

حما�ص، �لتي يتزّعم د. �أبو مرزوق رئا�صة مكتبها �ل�صيا�صـي، مل تـدخل يف �رش�ع 

�الأمريكي،  �ل�صعب  جتاه  عد�ئية  �أعمال  �أي  متار�ص  ومل  �ملتحدة،  �لواليات  مع 

وح�رشت كفاحها �مل�رشوع �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

�إننا نوؤكد لكم �أن �أي م�صاٍع �صتبذلونها لدى �الإد�رة �الأمريكية �صت�صاعد يف منع 

وقوع �لظلم بال�صعب �لفل�صطيني �لذي يحمل يف ذ�كرته �ملا�صية و�حلالية �صور�ً 

من  ر  للتحرُّ وكفاحه  ن�صاله  �صّد  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  النحياز  موؤ�صفة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

على  �الأمريكية  �الإد�رة  �إقد�م  على  يرتتب  �أن  يكن  ما  عنكم  يغيب  ال  �إنه 

يكن  وما  �صلبية،  �آثار  من  �ل�صهيونية  لل�صلطات  مرزوق  �أبو  د.  ت�صليم  خطوة 

�الأمة  �لفل�صطيني و�صعوب  �ل�صعب  �لغ�صب و�ل�صخط لدى  �أن تثريه من م�صاعر 

�لوطني  �لتحرر  حركات  ومنا�رشي  �حلرية  حمبي  وكافة  و�الإ�صالمية،   �لعربية 

يف �لعامل.

ما حّرك هذه �جلهود و�الت�صاالت من جديد هو ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، 

و�النطباعات غري �ملتفائلة �لتي عاد بها �ملحامي �أني�ص قا�صم من نيويورك. ومكمن 

عدم �لتفاوؤل هذ�، لي�ص قوة �لدالئل و�لبيّنات �لتي �حتو�ها �مللف، و�إمنا �صخامته 

و�حلاجة �إىل جل�صات ت�صتمر على مدى �صنو�ت قبل �لبت يف حمتوياتها �لتي �أجمع 

�لقانونيون على تفاهتها.
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�أبو مرزوق  ��صرت�ك  تثبت  �أدلة مادية  �أي  من  �الإ�رش�ئيلي خالياً  �مللف  فقد جاء 

يف �لتخطيط لالأعمال �لع�صكرية �لتي قامت بها حما�ص على مدى �ل�صنني �ملا�صية 

�مللف على دور  �ملحتلة، وقد ركز  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إ�رش�ئيلية يف  �أهد�ف  �صّد 

�مل�صوؤولية  �ملكتب  هذ�  وحتميل  للحركة،  �ل�صيا�صي  للمكتب  كرئي�ص  مرزوق  �أبو 

عن �الأعمال �لتي قامت بها حما�ص �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية د�خل وخارج �الأر��صي 

بني  �ملوقعة  �ملتهمني  ت�صليم  �تفاقية  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لطلب  وي�صتند  �ملحتلة. 

�الإ�رش�ئيلي،  �لطلب  وت�صّمن   .1962/12/10 يف  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل” 
خالفاً للعادة، عدد�ً من �ل�صور لقتلى �إ�رش�ئيليني لقو� م�رشعهم يف هجمات حما�ص 

�إىل بع�ص كتابات �حلائط  �أبو مرزوق، باالإ�صافة  دون ربطها ب�صخ�ص د. مو�صى 

�لر�بعة: حما�ص تعلن  “بذكرى �نطالقة حما�ص  �لعربية، ومنها الفتة تقول  باللغة 

م�صوؤوليتها عن قتل �أبناء �خلنازير”.

�لع�صكرية  �الأعمال  للقتل، يف  بالقتل، وحماولة  �تهامات  �لطلب كذلك  ويت�صمن 

�أودى  �لذي  �لع�صكري  �لعمل  �ملذكرة:  تعددها  كما  وهي  حما�ص.  بها  قامت  �لتي 

عمال  ثالثة  ومقتل   ،1990/7/28 يف  �أبيب  تل  �صو�طئ  �أحد  على  كندي  ب�صائح 

�أول  يف  غزة  يف  �إ�رش�ئيلي  ومقتل   ،1990/12/14 يف  �أبيب  تل  يف   �إ�رش�ئيليني 

 ،1992/5/17 يف  حلم  بيت  يف  �آخر  �إ�رش�ئيلي  ومقتل   ،1991 يناير  �لثاين/  كانون 

�إىل �أعمال م�صابهة يف �صنتي  1992/6/25، باالإ�صـافة   ومقتل �إ�رش�ئيليني يف غزة يف 

و1994. و�التهام �ملحدد �ملوجه �إىل �أبو مرزوق يف كل هـذه �لق�صايا، هو �أنه   1993
بو�صفه كان زعيماً �صيا�صياً للحركة، �صاعد و�صّجع ودفع �أع�صاء من �حلركة للقيام 

بهذه �الأعمال.

ِعد يف �أعقاب �عتقال �أبو مرزوق يف نيويورك، 
ُ
وبالنظر �إىل �مللف �الإ�رش�ئيلي �لذي �أ

تبنّي �أن �أول �أمر توقيف �إ�رش�ئيلي بحقه �صدر بعد �عتقاله ولي�ص قبل ذلك.

�أنها  يت�صح  بند�ً،   22 تت�صمن  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لدعوى  عري�صة  يف  وبالنظر 

�صالح،  حممد  �أقو�ل  على  مرزوق  �أبو  مو�صى  للدكتور  �تهاماتها  كل  يف  ت�صتند 

�أبو م�صامح،  �لتحقيقات �الإ�رش�ئيلية؛ مثل: �صيد  �آخرين خالل  و�عرت�فات �صجناء 

وبا�صم مو�صى، و�أبو �صمرة، ومكاملة هاتفية م�صجلة مع عادل عو�ص �هلل، �أحد �لقادة 
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�لع�صكريني حلركة حما�ص. و�العرت�فات �لتي �أدىل بها �صالح حتت وطاأة �لتعذيب 

ب�صكل  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  يـربط  �حلقيقة—مـا  تت�صمن—يف  ال  به،  و�لتهديد 

�الإ�رش�ئيلية،  �ملذكرة  �إليها  �لتي ت�صري  �لع�صكرية حلما�ص  �الأعمال  باأي من  مبا�رش 

و�قت�رشت �الإ�صـارة �ملحدودة �إليه يف هذه �العرت�فات على �هتمامه بتوفري �لرعاية 

�لفل�صطينيني يف ميم  �ملبعدين  �الإ�رش�ئيلي من  �الإن�صانية الأ�رش �صحايا �الحتالل 

�ملذكرة، متثلت  �لتي ت�صمنتها  �لوحيدة  �لزهور، و�الإ�صافة �جلديدة، ورمبا  مرج 

�إىل  �لوليد  �أبو  ُيدَعى  �لعربية، وموجه من �صخ�ص  باللغة  يف خطاب غريب مكتوب 

�صخ�ص �آخر ُيدَعى �أبو عمر يطلب منه توفري بع�ص �الأمو�ل ل�رش�ء �أ�صلحة ملقاومة 

هو من  �الإ�رش�ئيلية  �ملذكرة  حتّدد  ومل  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي   �الحتالل 

�أبو عمر ومن هو �أبو �لوليد.

�الإ�رش�ئيليني،  جانب  من  �أكب  �هتمام  على  ��صتحوذ  �لذي  �ملو�صوع  ولعل 

وحاولو� �لرتكيز عليه يف حتقيقاتهم مع حممد �صالح، هو جثة �جلندي �الإ�رش�ئيلي 

وحتاول  �صنو�ت،  �صت  منذ  عنها  تبحث  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �لتي  �صعدون  �إيالن 

�لو�صول �إىل مكانها باأي ثمن، �إىل حدِّ تكّهن �لـبع�ص باأن يكون �إ�رش�ر “�إ�رش�ئيل” 

قياد�ت  على  �ل�صغط  يف  جهودها  قبيل  من  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  ت�صليم  على 

حما�ص للعثور على هذه �جلثة، �لتي كانت تنظر حكومة ر�بني �إليها على �أنها ورقة 

�ملحامية  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  جهاز  حّمل  وقد  �لقادمة.  �النتخابية  حملتها  يف  مهمة 

�أبو مرزوق مقابل ت�صليم  Leah Tsemel عر�صاً يق�صي باإطالق �رش�ح  ليا ت�صمل 

�أن ناأى  حركة حما�ص جلثة �صعدون. وتولت حما�ص �لتعامل مع هذ� �لعر�ص بعد 

�أبو مرزوق بنف�صه عن �لبحث يف مثل هذه �لعرو�ص.

وهنا عر�س اأكرث تف�شيالً ملحتويات ملف االتهام االإ�رشائيلي:

يبلغ عدد �ل�صفحات نحو 950 �صفحة ما بني �صهاد�ت، ولو�ئح �تهام، و�صور، 

ون�صخ من �لوثائق باللغتني �لعبية و�الإجنليزية و�أحياناً بالعربية، �إ�صافة �إىل تفريغ 

ت�صجيالت حتقيق و�صهاد�ت متهمني مف�صلة، �إ�صافة �إىل عر�ص تف�صيلي مل�صاهد 

م ملف �التهام �إىل ثالثة �أجز�ء،  �أبرز �لعمليات �لع�صكرية �النتحارية �الأخرية. وُيق�صَّ

وفيما يلي عر�ص لكل جزء و�أرقام �ل�صفحات �لتي يغطيها:
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ملف االتهام

اجلزء االأول )ال�شفحات 1–287(

ال�شفحاتاملو�شوعالرقم

1
�ملحامني  من  فيها  جاء  ما  وت�صديق  �الأور�ق  ��صتالم  �صهاد�ت 

و�لق�صاة و�ل�صفارة �الأمريكية يف “�إ�رش�ئيل”

11–1

2
12–21ن�ّص معاهدة تبادل �ملجرمني بني �أمريكا و“�إ�رش�ئيل”

24–22

3

�لتَُهم  ملخ�ص  وفيه  �صفحات(،   10 )نحو  �لت�صليم  طلب  ن�ّص 

“�إ�رش�ئيل”  و�أدلتها... وفيه �ملطالبة بت�صليم د. مو�صى ليُحاَكم يف 

و�لرت�صد،  �الإ�رش�ر  �صبق  مع  �لعمد  �لقتل  �لتالية:  �لتهم  على 

�لنية  مع  و�الإيذ�ء  )�خلطاأ(،  �لقتل  يف  و�لت�صبب  �لقتل،  وحماولة 

و�لق�صد، و�الإيذ�ء و�جلرح، و�لتاآمر الرتكاب جر�ئم

34–25

4
�لت�صليم  طلب  �أ�صا�صه  على  ُبنَِي  �لذي  �لقانوين   �الأ�صا�ص 

)نحو 12 �صفحة(

46–34

مرفقات )ومتثل اجلزء االأكرب من امللف(:5

47–51ن�ّص مذكرة �لقب�ص �الأوىل يف �آب/ �أغ�صط�ص 195.

52–56ن�ّص مذكرة �لقب�ص �لثانية يف �أيلول/ �صبتمب 295.

.3

�صهادة مرمي جوالن ) قتل �صائح كندي على �صاطئ غزة 90/7/28،

وقتل 3 �إ�رش�ئيليني طعناً يف م�صنع �أملنيوم 90/12/14،

وتفجري با�ص يف تل �أبيب—�صالح نز�ل �صوي—94/10/19(.

ويتبعها �صور �جلرحى و�لقتلى - �رشيط فيديو

68–57

89–95�صهادة �أمري �صليمان )عملية عبا�ص �جلوهري يف �لقد�ص 94/10/9(4.

96-100�صهادة �إ�صحق بار )عملية �خل�صرية 94/4/13(5.

101-106�صهادة �آمي فايا )عملية �ختطاف با�ص �يجد 93/7/1(6.



284

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

ال�شفحاتاملو�شوعالرقم

107-113�صهادة جورج كريكوريان )عملية �لعفولة 94/4/6(7.

.8

�صهادة �إبر�هام بلرزيلي

قتل مقاول يف غزة �آذ�ر/ مار�ص 1988

قتل �إ�رش�ئيلي يف كفار د�روم 1992/1/1

قتل �إ�رش�ئيلي يف �صيارته ببيت الهيا 1992/5/14

مقتل �إ�رش�ئيليني يف م�صنع تعبئة 1992/6/27

�إفاد�ت �صفيان �أبو �صمرة 1991

114-116 �إجنليزي

117-132 عبي

150-147

152-150

155-152

158-155

117-133 عبي

134-146 �إجنليزي ناق�ص

186-192 �إجنليزي

165-173 عبي�إفاد�ت �صيد �أبو م�صامح 1991

174-186 �إجنليزي

215-246 �إجنليزي�إفاد�ت با�صم مو�صى 1993

193-214 عبي

تركيبة حما�ص من �إفاد�ت �صفيان �أبو �صمرة، و�أبو م�صامح، وبا�صم 

مو�صى

158-164 �إجنليزي

.9

ق�صم  “رئي�ص  �أميدرور:  يعقوب  للجرن�ل  حتليليتان  در��صتان 

�لتحليل و�ملعلومات يف ��صتخبار�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”:

   �أ. حما�ص: �لرتكيبة �لهيكلية و�آلية �تخاذ �لقر�ر

ب. ـحما�ص: مو�صى �أبو مرزوق - �أبو عمر

262-249

270-263

.10

�ملخابر�ت  �أجهزة  م�صتعار—عميل  )ند�ف(—��صم  �صهادة 

�صالح  حممد  مع  حقق  �لذي  �لرئي�صي  �ملحقق  وهو  �الإ�رش�ئيلية. 

)�أبو �أحمد(. وتت�صمن ملخ�صاً الإفاد�ت وتقارير حممد �صالح

287-271
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ملف االتهام

اجلزء الثاين )ال�شفحات 584-288(  

تتمة املرفق رقم 10 اإفادات اأبي اأحمد االأوىل والثانية 288-290�أ

اأوراق ر�شمية عربي واإجنليزي

291-301ند�ف 1 عبي

302-311ند�ف 1 �إجنليزي 93/1/27

312-318ند�ف 2 عبي

319-329ند�ف 2 �إجنليزي 93/1/30

330-339ند�ف 3 عبي 93/2/21

340-349ند�ف 3 �إجنليزي

ب
تقرير بالعربي بخط يد اأبي اأحمد - كتبه للع�شافري، ترجمة باالإجنليزي

350-409ند�ف 4 عربي

410-473ند�ف 4 �إجنليزي

ج
تفريغ كا�شيتات التحقيق مع اأبي اأحمد بعد التقرير: الكا�شيت 2,1 )اإجنليزي(

474-584ند�ف 5، 6 - �إجنليزي 1993/2/21

ملف االتهام

اجلزء الثالث )ال�شفحات 948-585(

تتمة املرفق رقم 10/ اأوراق م�شورةد

585-587تتمة تفريغ �لكا�صيتات: 3، 4، 5 )�إجنليزي( ند�ف 7

588-790ند�ف 9 )�إجنليزي(

هـ
ن�ّص �ملقابلة �لتلفزيونية ملو�صى مع تلفزيون �ملنار بعد عملية �لقد�ص 

)عبا�ص �جلوهري( 1994/10/9
794-791

و

�صهادة )�أيال( ��صم م�صتعار من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي م�صوؤول عن جمع 

�ملعلومات عن حما�ص )�صهادة حول �إجر�ء�ت ت�صجيل �أ�رشطة فيديو 

وترجمتها(

800-795
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�شهادة جيئول نيئوين11

التحقيقات مع �شالح العاروري ومو�شى دودين

831-836�إجنليزي

837-846عبي

�شهادة افراعيم رابني التحقيقات املالية - درا�شة حما�شبية12

�إجنليزي

مالحق - عدد 10

�أخرى

�الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  م�صتعار—عميل  حامد(—��صم  )�أبو  �صهادة 

عن �عتقال 3 ن�صطاء من حما�ص، و�كت�صاف ع�رشة �أكيا�ص بال�صتيكية 

مليئة بالوثائق )�أر�صيف(

823-830ر�صالة با�صم مو�صى )�أبو �لوليد( �إىل �أبي عمر )عربي و�إجنليزي(14

820-822�صهادة مائري جنار بخ�صو�ص �إفادة و�ئل بنات15

16
�صهادة كرو�ين موندر عن �عتقال 3 ن�صطاء من حما�ص )عاول تنوير�، 

وزكي ما�صي، و�أ�صامة قا�صي(، و�كت�صاف ع�رشة �أكيا�ص بال�صتيكية 

مليئة بالوثائق )�أر�صيف(

819-815

801-809 عربيمقابالت د. مو�صى مع: فل�صطني �مل�صلمة، و�ل�صفري، و�لعهد، و�لديار17

810-814 �إجنليزي�صهاد�ت حولها من بيغال �صيفي

�إفاد�ت �صالح �لعاروري ومو�صى دردين18
909-923 �إجنليزي

924-930 عبي

�صوؤون * يف  بالتحقيق  مت�ص  �آي  بي  �أف   - هامل  جوزيف  �صهادة 

�الإرهاب، حقق معه يف مطار نيويورك، وتهدف �ل�صهادة الإثبات عدم 

ً �صحة �أقو�ل د. مو�صى و�إخفائه معلومات عمد�
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اأما اأهم م�شامني امللف فهي:

ن�ّص معاهدة ت�صليم �ملجرمني بني �لبلدين )قانوين(.   �أ. 

ب. ن�ّص طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي )قانوين(.

 ج. �الأ�صا�ص �لقانوين لطلب �لت�صليم )قانوين(.

�صهاد�ت حمققني �إ�رش�ئيليني حول �لعمليات �لع�صكرية )فني + قانوين(.  د. 

�إفادة حممد �صالح )ند�ف(، وتقرير خط يده، و�لتحقيق معه )فني + قانوين(. هـ. 

وثائق حتويالت مالية )فني + قانوين(.  و. 

و�أبو �صمرة، على دور د. مو�صى يف  با�صم مو�صى، وحممد �صالح،  �عرت�فات   ز. 

�صنة 1989 )فني + قانوين(.

توجيه  يف  دوره  على  و��صتدالالت  �حلركة،  يف  مو�صى  د.  موقع    ح. دالالت 

�لكتائب )�صيا�صي(.

ت�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �لوثائق  “�إن  قائالً:  كوهني،  �ملحامي  �رّشح  �مللف  هذ�  عن 

قر�ءة الفتة وحزينة، لكنها ال تت�صمن �صيئاً يدعم �التهامات �الإ�رش�ئيلية، �لتي تفيد 

�أن �أبو مرزوق م�صوؤول عن مقتل �أكرث من مائة �صخ�ص” )�لر�أي، 1995/10/8(.

ور�أى كوهني �أن �ملذكرة �لتي قدمتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعيفة جد�ً، ولي�ص 

بالتفجري�ت  مو�صى  للدكتور  مبا�رشة  غري  �أو  مبا�رشة  عالقة  �إىل  ي�صري  ما  فيها 

�ملن�صوبة �إليه، وكل ما هو موجود �أن د. مو�صى هو �أحد �لن�صطاء �ل�صيا�صيني، �الأمر 

�لذي ال يعّد جرية يف �أمريكا.

و�صفيان  م�صامح،  �أبو  �صيد  من  كل  �إىل  �ملن�صوبة  �الإفاد�ت  على  ُمعلِّقاً   وقال 

مو�صى  د.  على  �عرتفو�  �إنهم  فيها  قالو�  و�لتي  �لفالوجي،  وعماد  �صمرة،   �أبو 

يحتاج  �إنه  عنه:  �ل�صغط  ويخّفـفو�  �لتحقيق،  حبال  يقطعو�  لكي  فقط  مرزوق  �أبو 

حتت  كانت  �إد�ناتهم  �أن  تثبت  �أعاله،  �ل�صابقني  �الأ�صخا�ص  من  موثقة  الأور�ق 

تقليدية،  حماكمة  لي�صت  �أنها  �لق�صية  هذه  يف  �مل�صكلة  �أن  �أ�صاف  �أنه  �إال  �لتعذيب، 

بحيث �إن �لذي ُيعتدُّ به هو �حلقائق فقط، �إذ يكفي “�إ�رش�ئيل” لتدعم طلب �لت�صليم 

�أن تعطي موؤ�رش�ت م�صابهة، ولكن بالتاأكيد فاإن �الإفاد�ت من �ملمكن �أن حُتِدث �صّكاً 

لدى �ملحكمة يف �ملز�عم �ملن�صوبة �إىل د. �أبو مرزوق.
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ق�صية  يتابعون  كانو�  �لذين  �أحد  من  تقرير�ً  حما�ص  حركة  تلّقت  حينه   ويف 

“روؤية عامة حول الئحة �التهام  �أبو مرزوق د�خل �لواليات �ملتحدة حتت عنو�ن 

�ملوجهة �صّد د. مو�صى �أبو مرزوق”، جاء فيه: 

من خالل �الطالع و�لقر�ءة �الأوىل الأور�ق ملف �التهام وطلب �لت�صليم يت�صح 

ما يلي:

اأوالً: يرتكز االتهام املوجه للدكتور اأبو مرزوق على ما يلي:

وموقعه  حما�ص،  حركة  يف   )1( رقم  موقع  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  �إن   .1
مّول باالإ�رش�ف و�لتوجيه و�إ�صد�ر �الأو�مر لكل �أعمال حما�ص، مبا فيها �الأعمال 

�لتحري�ص،  جمال  يف  وذلك  �ملدنيني(،  �صّد  خ�صو�صاً  )“�الإرهابية”،  �لع�صكرية 

ذلك  بني  وي�صاوي  �الأعمال،  هذه  �رتكاب  على  و�لت�صجيع  و�لتدبري،   و�لتمويل، 

وبني �رتكابها.

 وياأتي ربط د. مو�صى �أبو مرزوق بهذه �لعمليات وباجلهاز �لذي يقف خلفها 

من خالل:

تلقيها من  مّت  �ل�صخ�صية على حو�دث ولقاء�ت مّتت وتوجيهات  �أ. �العرت�فات    

ومبو�صى  حما�ص  بحركة  معينة  عالقات  ولهم  �العتقال،  رهن  �أنا�ص   ِقبَل 

�أبو مرزوق )مثل �عرت�فات �أبي �أحمد(.

�أو  �الأ�صخا�ص  لهوؤالء  ِقبَله  من  �لر�صمية  بالوثائق  �ملثبتة  �ملالية  �لتحويالت  ب. 

�الأمو�ل  هذه  من  جزء  يكون  �أن  طلبه  على  و�لرتكيز  كبرية،  ومببالغ  لغريهم 

ل�صالح متويل �لعمليات �لع�صكرية.

ج. قيام مو�صى �أبو مرزوق بتعيني م�صوؤولني يف �الأجهزة �لع�صكرية، و�الإعالمية، 

�صيا�صات  على  معهم  و�التفاق  حما�ص،  حلركة  و�النتفا�صية  و�ل�صيا�صية، 

و�أعمال حمددة )خالل زيارته عام 1989 لقطاع غزة(.

“�إرهابية” خ�صو�صاً �صّد �ملدنيني يف �إ�رش�ئيل  2. قيام حركة حما�ص باأعمال 
و�الأر��صي �ملحتلة:
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يف�صل ]ملف �التهام[ هذه �الأعمال ب�صكل كامل، وال ي�صتطيع ربط منفذيها �أو    �أ. 

�أحد�ثها بالدكتور باأي �صكل حتى من خالل �العرت�فات من ِقبَل �ملعتقلني.

يعمل ]ملف �التهام[ جاهد�ً على �إبر�ز ��صتهد�فها للمدنيني من جهة، والإبر�ز  ب. 

نتائجها “�الإرهابية” من جهة �أخرى.

ثانياً: ي�شتند طلب الت�شليم االإ�رشائيلي اأ�شا�شاً اإىل:

يف  توقيعها  مّت  و�لتي  �ملتحدة،  و�لواليات  �إ�رش�ئيل  بني  �ملعاهدة  ن�صو�ص   .1
1962/12/10، و�رَشت بعد �إقر�رها من �ملوؤ�ص�صات �لد�صتورية يف 1963/12/5، 

.Lyndon Johnson حيث ُوقِّعت من ِقبَل �لرئي�ص �الأمريكي ليندون جون�صون

2. ُتعّد �ملادة Article 2“ 2” يف �ملعاهدة �أ�صا�ص عملية �لت�صليم يف بنودها 1، و2، 
و3، و25، و27، و�ملتعلقة بالقتل و�جلرح و�الإ�رش�ر باالأ�صخا�ص و�ملمتلكات.

يكون  �صنو�ت،  ثالث  من  �أكرث  �جلر�ئم  هذه  من  و�حدة  كل  عقوبة  �أن  ومبا 

طلب �لت�صليم م�صتَحّقاً حيث ترت�وح مدة �لعقوبة �لتي توجب �لت�صليم، بني ثالث 

�صنو�ت �إىل �ملوؤبد.

�ل�صيا�صي �ملكتب  رئا�صة  توليه  بعد  مّتت  �إليه  �ملن�صوبة  �الأعمال  كل  �إن   .3 
عام 1989... ح�صبما ورد يف طلب �لت�صليم و�الأ�صا�ص �لقانوين �لذي ُتبنَى عليه.

4. ويوؤكد �لطلب يف �ملادة D–20 على �أنه كان على علم ومو�فقة، بل وطلب قتل 
�ملدنيني، كجزٍء من عمليات حركة حما�ص �مل�صلحة �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

5. �صهاد�ت �ملحققني �الإ�رش�ئيليني �لذين حققو� مع معتقلني ُيعتَقد باأنهم من 
مبعلومات  �أف�صو�  مو�صى،  د.  بتوجيهات  �رتباط  �أو  عالقة  وعلى  حما�ص  حركة 

�الأو�مر،  و�إ�صد�ر  و�لتوجيه،  باالإ�رش�ف،  �الإ�رش�ئيلي  �التهام  توؤكد  تف�صيلية 

و�لتمويل من ِقبَله لهذه �لعمليات.

)هناك تف�صيل و��صع من ِقبَل الئحة �التهام، لكنه قابل للطعن �إجماالً وتف�صيالً 

يف �أكرث من موقع(، ومثال على ذلك:

ما يتعلق خ�صو�صاً بتاأكيد �ملحققني باأنه: مّت تنبيه �ملتهم �أن من حقه �ل�صمت،    �أ. 

�أف�صى بهذه �ملعلومات  ُي�صتخَدم �صده، و�أنه  �أن  �أي كالم �صيقوله يكن  و�أن 

باإر�دته �ل�صخ�صية ودون �صغط �أو �إكر�ه �أو تعذيب.
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�لتوقيع على �العرت�فات �ملُ�َصاغة باللغة �لعبية )بالرغم من ترجمتها له(...! ب. 

ثبوت قيام �أفر�د باأعمال من تلقاء �أنف�صهم �أو ب�صبب بيانات �صادرة عن حما�ص   ج. 

�ملرتبط  �ملزعوم  حما�ص  قيادة  دور  على  �ال�صتدالل  دون  ذلك،  على  ت�صجع 

باملكتب �ل�صيا�صي �أو باأبو مرزوق �صخ�صياً.  






