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�ال�صتباك، �إذ� جاز �لتعبري، بني حماميَْي �أبو مرزوق و�لقا�صي �لعن�رشي كيفن 

دويف مل يتاأخر.

فبعد �أن رف�ص دويف نف�صه �لتنحي عن �لنظر يف �لق�صية، وهو ما طالب به حماميا 

�أبو مرزوق، تقدم �ملحاميان يف 1995/11/16 بطلب لالإفر�ج عن �أبو مرزوق بكفالة، 

و�أورد� �الأ�صباب �لتالية لهذ� �لطلب:

1. عدم وجود خطورة تتمثل يف �صفره �إىل خارج �لواليات �ملتحدة يف حالة �الإفر�ج 
عنه.

�صريته  �إىل  باالإ�صافة  و�لعائلي،  و�لديني  �ل�صحي  بو�صعه  خا�صة  �عتبار�ت   .2
�لذ�تية.

3. �صعف �أدلة �حلكومة يف �لق�صية �ملُقامة عليه.

وعّدد طلُب �الإفر�ج بالكفالة بع�صاً من �أ�صباب �صعف �أدلة �حلكومة:

1. مالفة �عتقاله للد�صتور �الأمريكي وملبد�أ �لف�صل بني �ل�صلطات.
2. عدم �حتمال وجود دليل على �رتكاب �أبو مرزوق الأي من �الأفعال �لتي تتهمه 

“�إ�رش�ئيل” بها.
3. �نتهاك �حلكومة �الأمريكية للقانون، وللحقوق �الأ�صا�صية، و�الإجر�ء�ت �لقانونية.

4. �أن �حلكومة تريد �أن حت�رش قر�رها يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

��صتدعى  �أو يناق�صه، مما  �أن يقر�أه  �لطلب دون  �لقا�صي دويف قرر رف�ص هذ� 

من �ملحامي �أن يتقدم بطلب م�صتعجل mandamus �إىل �ملحكمة �لعليا، وهو �لطلب 

للرد  للمحامي  مهلة  �لقا�صي  �أعطى  ذ�ته  �لوقت  ويف  عليه.  �لرد  �إهمال  مّت  �لذي 

على ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. وبدورها تقدمت �حلكومة من خالل �الدعاء 

مب�صاريع قر�ر�ت، دون توقيع �أو م�صببات، تت�صمن قر�ر�ً با�صم �لقا�صي برف�ص 

على  �لكفالة  برف�ص  �خلا�ص  قر�ره  �لقا�صي  حّرر  الحق،  وقت  ويف  �لكفالة.  طلب 

�لنحو �لتايل:
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مو�صى �أبو مرزوق مطلوب للت�صليم حلكومة �إ�رش�ئيل ب�صبب �تهامه بالقتل، 

�لتاآمر بالقتل، و�جلر�ئم �لتي يكن �أن تنجم عن �لهجمات �الإرهابية �لتي �رتكبتها 

حما�ص، �لتي ُيعّد هو م�صوؤوالً ذ� م�صتوى عاٍل فيها. وقد تقدم �أبو مرزوق بطلب 

للخروج بكفالة؛ غري �أن �ملحكمة �ملنعقدة رف�صت يف 1995/12/6 خروجه بكفالة، 

مبرة ذلك باأنه مل يتقدم بدالئل كافية للعمل بنظام �لكفالة يف حاالت �لت�صليم.

برف�ص  قر�رها  “تدعم  للمحكمة  �ُصلّمت  �لتي  �مللحقات  باأن  �لقا�صي  وقال 

ملغادرة  مزّورة  “جو�ز�ت  مرزوق  �أبو  ��صتخد�م  باإمكانية  و��صت�صهد  �لكفالة”، 

�لواليات �ملتحدة”. و�أنه يف �لعادة ي�صافر �إىل دول عربية متلفة ال يوجد بينها وبني 

�تفاقيات ت�صليم، ولهذ� مل يتم ذلك، كما و�أنه رمبا يتلك وثيقة �صفر  “�إ�رش�ئيل” 
�أخرى، الأن جو�زه �حلايل لي�ص عليه من �الأختام ما يبنّي كرثة �أ�صفاره، �أو �أنه كان 

يدخل �إىل تلك �لدول بدون توثيق ر�صمي.

كما ذكر �لقا�صي باأن �حلالة �ل�صحية الأبو مرزوق جيدة، ون�صبة �ل�صكر يف �لدم 

يتعلق  فيما  �أما  �خلارجية.  �ل�صحية  للعناية  للخروج  يحتاج  وال  بها،  متَحكٌم  لديه 

�إىل ذلك. ونّوه  ر�أى حاجته  �إذ�  �الأئمة  �أحد  بلقاء  له  فاإنه �صيُ�صَمح  ب�صالة �جلمعة، 

�لقا�صي باأنه مّت �إ�صقاُط �ل�صرية �لذ�تية �لتي ت�صمنها طلب م�صت�صاره �لقانوين من 

1
�أجل �لكفالة، وذلك الفتقارها �إىل �ل�صهود وعدم توقيعها من ِقبَله.

�أن  �إىل  فيها  �أ�صارت  للمحكمة  مبذكرة  �حلكومة  تقدمت   ،1995/12/14 ويف 

�ملحامي كان قد هدد با�صتئناف قر�ر �لقا�صي دويف رف�ص �إطالق �رش�ح �أبو مرزوق 

�إنها تقرتحها  �أ�صباب، قالت  �ملذكرة جمموعة  �لعليا. و�أوردت  �أمام �ملحكمة  بكفالة 

لدعم �لقر�ر، وذلك باعتبارها �أ�صباباً موجبة لرف�ص �لطلب:

1. �حتمال هرب �أبو مرزوق.
2. �لتاأثري �ل�صلبي لالإفر�ج عنه بكفالة على �ل�صيا�صة �خلارجية للواليات �ملتحدة.

�أو  �ل�صحية  كحالته  �رش�حه،  �إطالق  ت�صتدعي  خا�صة  �أ�صباب  وجود  عدم   .3 
�لو�صع �لديني.

 Order, In the Matter of the Extradotion of Mousa Mohammed Abu Marzook, by  
1

Kevin Duffy, United States District Judge, New York, December 1995.
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4. هو معتقل ب�صبب مذكرة �عتقال �إ�رش�ئيلية.
متعددة،  �صفر  جو�ز�ت  بو��صطة  �الأو�صط  �ل�رشق  بلد�ن  �إىل  �ل�صفر  كثري  �إنه   .5
بني  جمرمني  تبادل  �تفاقية  هناك  ولي�ص  �صفر.  جو�ز�ت  بدون  ي�صافر  و�أحياناً 

“�إ�رش�ئيل” وتلك �لدول با�صتثناء تركيا.

وتك�صف هذه �الأ�صباب عن مدى ت�صيي�ص �لق�صية، كما �أنها تك�صف �إىل �أي مدى 

يجري ت�صيي�صها ل�صالح �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

قر�ر� �لقا�صي و�حلكومة �ملوجز�ن كانا رد�ً على �ملذكرة �لتف�صيلية �لتي كان قد 

تقدم بها حماميا �أبو مرزوق يف 1995/12/6 حتت عنو�ن “مذكرة ��صتدعاء اللتما�ص 

�ملثول �أمام �ملحكمة”. وقد �رشحت �ملذكرة عدم قانونية �عتقاله، وجاء فيها:

�إن هذ� لي�ص �الأ�صلوب �ملتبع يف �إجر�ء�ت �لت�صليم، ت�صتخدم �حلكومة �ل�صلطات 

و�لزوج،  �الأب  و�الأ�صتاذ،  �ملُ�صتدَعى—�لعامل  ملنع  �ملحكمة  لدى  �لق�صائية 

فيها �إقامته  مدة  طو�ل  �لبالد  بقو�نني  و�مللتزم  و�جتماعياً،  �إن�صانياً   �لن�صيط 

وبدون  �الإد�نة  حتـديد  وبدون  �لكفالة،  وبدون  �ملحاكمة،  )�أمريكا(—بدون 

يف  �ال�صتمر�ر  مع  عليها،  �ملتعارف  �ل�صحيحة  �الإجر�ء�ت  من  حٍد  وباأي  بر�هني، 

ممار�صة ذلك �إىل زمن غري معلوم. يف �حلقيقة، فاإن �حلكومة حتتجز د. �أبو مرزوق 

ناحية  فيه من  �لذي طعن  �لت�صليم  بند  فيه على  �عتمدت  �لذي  �لت�صليم،  �أجل   من 

قانونية ود�صتورية.

ويف �لو�قع، ملا كان هذ� لي�ص �إجر�ء )لطرد/ �إبعاد( ملغرتب مقيم ب�صبب ن�صاطاته 

غري �لقانونية يف �لبلد... حيث �إن �حلكومة مل تثبت �صيئاً... فاإنه لي�ص هناك �أ�ص�ص 

�إنه مل يثبت عليه �أي ُجرم قانوين يف �لواليات �ملتحدة،  قانونية الحتجازه، حيث 

وكذلك فاإن �التهامات باجلر�ئم �خلارجية... باالإ�صافة �إىل �أنها غري حقيقية، فاإنها 

تفقد م�صد�قيتها بالطعن يف قانون �لت�صليم.

�إ�رش�ئيل  �إىل  �ملُ�صتدَعى  ت�صليم  �أو  �الإبعاد  �إىل  ت�صعى  �أن �حلكومة ال  و�حلقيقة 

بدون  ممكنة  مدة  الأطول  �ملُ�صتدَعى  �حتجاز  تريد  فاحلكومة  �ل�رشعة.  بهذه 

�ملتحدة،  �لواليات  لقو�نني  مالفة  حتى  وبدون  حمددة،  تهم  وبدون  حماكمة، 

وبعيد�ً عن عائلته و�أوالده.
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لقد عا�ص �ملُ�صتدَعى، د. مو�صى �أبو مرزوق، ب�صكل قانوين يف �لواليات �ملتحدة 

فرجينيا،  يف  بيته  و�أ�ص�ص  كما  �خلا�صة،  م�صاريعه  لنف�صه  و�أ�ص�ص  �صنة.   14 ملدة 

�ملتحدة.  �لواليات  يف  ولدو�  �أطفاله  من  �أربعة  �إن  حيث  وعائلته،  باأطفاله  و�عتنى 

وكذلك زوجته حا�صله على �الإقامة.

ومل ُيتهم د. �أبو مرزوق، �أو ُيد�ن باأي جرم يف �لواليات �ملتحدة، على �لرغم من 

�ملطالبة �لد�ئمة و�ملتكررة الإثبات �لدعوى �ملُقاَمة �صده، فلم تتقدم �حلكومة باأي 

�إثبات �أو حتى مالفة �رتكبها يف �أثناء مدة �إقامته يف �لواليات �ملتحدة.

ما هو �ل�صبب ور�ء �حتجازه و�عتباره يهدد �ل�صارع باخلطر، �إْذ مل تثبت عليه 

�أي مالفات قانونية. فلي�ص هناك �أي مبر قانوين ملو��صلة �عتقاله.

ولكن كجزء من �هتماماته �الإن�صانية، فقد كان د. �أبو مرزوق متحّدثاً ُمعلِناً عن 

مطالبته بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه، �الأمر �لذي ين�صجم مع �هتمامات 

�لفل�صطيني مبا ين�صجم مع  �ل�صعب  �أبو مرزوق عن حرية  �لبلد. وحتدث د.  هذ� 

�صمانات �لواليات �ملتحدة بحرية �لر�أي و�لفكر.

نف�صه  �لوقت  ويف  �ملطالب،  هذه  �حلكومة  �حرتمت  فقد  �لوقت  هذ�  وحتى 

باحلريات،  و�ملتعلقة  �لد�صتور  من  �الأوىل  �لفقرة  تطبيق  يف  �لتعاون  عن  �متنعت 

ورغبة �ل�صخ�ص يف �لتعبري و�لدفاع عن نف�صه �أمام �لقانون، خادمة بذلك �ل�صيا�صة 

�خلارجية. و�الآن ت�صعى �حلكومة الحتجاز �أبو مرزوق، مالفة بذلك حقوقه....

ظهر هذ� من خالل �حتجاز �أبو مرزوق عندما و�صل �إىل مطار كينيدي يف �أثناء 

عودته من رحلة �صخ�صية مع عائلته.

و�حلقيقة غري ذلك، وكان هذ� �الإجر�ء عندما قررت �إ�رش�ئيل �عتقاله و�حتجازه. 

�رتكب  الأنه  �أو  �لقا�صي  وجدها  �أ�صباب  على  بناء  باحتجازه  �حلكومة  تُقم  ومل 

جرية معينة، و�إمنا �حتجزته ب�صبب طلب ر�صمي من خارج �جلهاز �لق�صائي، 

وقامت �حلكومة بالتالعب �أو بلَيِّ �لقو�نني الحتجازه، وكاأن هناك �أ�ص�صاً قانونية.

�ملتحدة باحتجازه يف مطار كينيدي بدون �صابق  �لواليات  �لبد�ية، قامت  ويف 

�أجل �الإبعاد،  �إد�نة. ثم حّولت �صبب �حتجازه من  �أي  �إنذ�ر، وعلى �الأ�صح بدون 
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�لقانونية.  �إقامته  ب�صبب  بحقه  �الإجر�ء  هذ�  تطبيق  قانونية  عدم  من  �لرغم  على 

�أمام  �إىل �لظهور  �إمكانية جلوئه  �أن تقلّل من  �أر�دت  �أن �حلكومة  و�ل�صبب يف ذلك، 

لي�ص  �أنها  وخ�صو�صاً  �إليه،  �ملوجهة  �لتهم  على  و�لرد  نف�صه  عن  للدفاع  �ملحكمة 

�متنعت  �ليوم  هذ�  وحتى  �أنه  و�لو�قع  به.  تتهمه  �أن  يكن  ما  �أو  يدينه  ما  لديها 

�حلكومة عن �الإدالء باأي تهم حمددة تعزز �إجر�ء�ت �الإبعاد.

ثم قامت �حلكومة بجلب طلب �لت�صليم �إىل �إ�رش�ئيل، �إال �أن �إ�رش�ئيل مل ت�صتِطع 

�حلكومة  قامت  ولهذ�  �إثرها،  على  ت�صليمه  يتم  بجر�ئم  تدينه  �إثباتات  ت�صكيل 

�الأمريكية بطلب وقت �أطول يتم على �إثره �حتجاُزُه ملدة �أطول وبدون دالئل على 

�أنه �صيكون م�صدر خطر لل�صارع �لعام.

وبعدها طلبت �حلكومة، بعد �أقل من �أ�صبوعني من �إح�صارها طلب �الإبعاد غري 

�لالئق من �ملحكمة تاأجيل �لنظر يف طلب �الإبعاد؛ وذلك الأنها جاءت بطلب جديد، 

�إجر�ء�ت  و�صتتم  قانونيتها،  عدم  �إثبات  مّت  �أ�صباب  على  معتمدة  �لت�صليم  طلب 

يعني  �لت�صليم  طلب  �إجر�ء�ت  تاأخري  و�إن  �لت�صليم.  طلب  ف�صل  حال  يف  �الإبعاد 

�حتجاز د. �أبو مرزوق بدون �أ�ص�ص قانونية.

�لتي  �التهامات  تف�صري  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  ترف�ص  �الأثناء  هذه  ويف 

�أنه من �ملحتمل �أن يكون �إرهابياً،  ت�صتوجب �الإبعاد، ومالحظتها �لوحيدة هي 

بدون �الإدالء باأي حقائق �أو تف�صيل. كما �أنها ترف�ص تزويدنا باأي ت�رشيحات 

�أي معلومـات عنها. كل ذلك، ومع تاأجيل �لبّت  �أو  حمددة حول هذه �التهامات 

نف�صه  عن  للدفاع  فر�ص  على  مرزوق  �أبو  ح�صول  ��صتحالة  يعني  �لقطعي، 

�صغطها  مـن  �حلكومة  وز�دت  ب�رشعة،  منها  لالنتهاء  �الإبعاد  �إجر�ء�ت  �صّد 

�ملبر  هو  ما  قانونية.  مبر�ت  بدون  �أطول  ملدة  مرزوق  �أبو  �حتجاز  باجتاه 

�ملوجهة  �التهامات  طبيعة  على  مرزوق  �أبو  �إطالع  لعدم  �حلكومة  لدى  �ملقنع 

�أو حتى حتديدها. �صده 

كما و�أن �صكوى �لت�صليم �ملوجهة �صده من ِقبَل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية لي�صت 

�أو ��صتدعاء  باأح�صن من �صابقتها، فاإنها تعتمد على �الإ�صاعات. مل يتم ��صت�صهاد 

�أحد ممن يعرفون �حلقيقة. ت�صتند على �لتجرمي ب�صبب �لع�صوية، �عتمدت ب�صكل 
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رئي�صي على ما قاله �صجني يف �أثناء �عرت�فه عـن حما�ص يف ظّل ظروف �لتعذيب، 

و�لتي  توقيعها  ورف�ص  يفهمها،  ال  �لتي  �للغة  بالعبية،  �عرت�فاته  كتبت  وقد 

�حتوت على �أقاويل مت�صاربة.

�عرت�ف مل ت�صتِطع من خالله حمكمة وحكومة �إ�رش�ئيل �إد�نته بجرية �لقتل 

ِديَن بالع�صوية �أو م�صاعدة منظمة حمظورة.
ُ
يف ثنايا ملف �لت�صليم، و�إمنا �أ

باأن  �ملحكمة  هذه  باإعالم  مهتمة  غري  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ذلك  من  و�الأهم 

�الأمر  له،  �إ�رش�ئيل  تعذيب  �صّد  ب�صكوى  تقدم  قد  كان  حالياً  �مل�صجون  �ملعرتف 

�لذي �أدى �إىل �العرت�ف �لكاذب. وبالتاأكيد �إن �ملحكمة تود �أن تتاأكد من �أن �لواليات 

�ملتحدة �عتمدت على هذه �العرت�فات لت�صكيل �إثباتات لديها.

جديدة  �صكوى  بت�صجيل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قامت  ب�صيطة  فرتة  ومنذ 

�صكوى  يف  و�لنو�ق�ص  �ل�صلبيات  تد�ُرك  بذلك  حماولة  �لت�صليم،  بخ�صو�ص 

بني  �خللط  يف  �حلكومة  تخبّط  عن  معبة  �ل�صكوى  وجاءت  �ملتحدة.  �لواليات 

�الأوىل...  �ل�صكوى  يف  �ملوجودة  تلك  عن  متاماً  متلفة  ُتهماً  �أبرزت  حيث  �لتُهم، 

ُتهم تتعلق ببع�ص ما حدث قبل 3-5 �صنو�ت ما�صية، ويف �حلقيقة �أنه يجب على 

لت�صدر  �الأويل،  �الإنذ�ر  �أ�صدرت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �إىل  تعود  �أن  �إ�رش�ئيل 

�إنذ�ر�ً جديد�ً بتُهم جديدة متعلقة بالت�صليم. معتمدة على معلومات �أقرت حكومة 

�إثبات  مبحاولة  وباإ�صهاب  �إ�رش�ئيل،  حكومة  قامت  “مت�صاربة”.  باأنها  �إ�رش�ئيل 

يف  م�صتقلون  وهم  �لع�صكري  بالعمل  يقومون  حما�ص  مع  متعاطفني  هناك  �أن 

ذ�تهم، وهذ� قول مل ُينِفه �أبو مرزوق. ثم قامت حكومة �إ�رش�ئيل باالعتماد على 

َمة وغري و��صحة ملحاولة �إثبات  دالئل مهلهلَة و�صعيفة ُم�صتَقاة من بر�هني معوَّ

�أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�لذي مل يكن م�صوؤوالً  �أن 

تقدمت  �لتي  �لب�هني  �إن  )�لقتل(!!  باالإجر�م  مذنب  باأنه  �لع�صكري،  �لعمل  عن 

�ملتعلقة  �ملحكمة  جل�صة  وبعد  ذلك  �إثبات  جد�ً  �ل�صعب  من  �صتجعل  �حلكومة  بها 

�لكالم  على  �ملعتمدة  �ل�صفحات  �آالف  �لربط،  عملية  ل�صعوبة  وذلك  بالت�صليم، 

و�الإ�صاعات حول �لعمل �لع�صكري �مل�صتقل عجزت عن �إثبات �أن �أبو مرزوق تعّمـد 

حتويل �الأمو�ل �لتي ُجِمعت لل�صدقات و�لتعليم و�لنو�حي �الجتماعية وغريها �إىل 

�لعمل �لع�صكري.
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لي�ص  �أنهم  عن  �لعلن  يف  �لر�صميون  �الإ�رش�ئيليون  �عرتف  فقد  �حلقيقة  ويف 

لديهم “�أي دليل مقبول”، ومنهم خب�ء �إ�رش�ئيليون: مدعي عام �لوالية دوريت 

بين�صت�ص، و�مل�صت�صار �لقانوين لوز�رة �خلارجية يوئل زجنر �لذي قال باأن على 

�إ�رش�ئيل �لتوقف عن طلب �لت�صليم؛ الأنها لي�ص لديها �أي حقائق لدعم ذلك �لطلب، 

�لت�صكك  �إىل  �أّدت  �لتعذيب  بطريقة  ح�صلت  معلومات  على  �حلكومة  �عتماد  �إن 

على  �لتوقيع  على  جِب 
ُ
�أ باأنه  �صالح  حممد  ذكر  حيث  �ملعلومات،  هذه  �صحة  يف 

وثيقة �عرت�ف مكتوبة بالعبية، لغة ال يقر�أها وال يفهمها، وذلك بعد �أن ُوِعد باأنه 

بتوقيعه عليها �صياأخذ عقوبة ب�صيطة يف �ل�صجن ثم ُيطلق �رش�حه.

�إرهابية  منظمة  حما�ص  باأن  �الإقر�ر  ِمر�ر�ً  �أمريكيون  ر�صميون  رف�ص  وقد 

تنطلق من �لواليات �ملتحدة. وكما ذكر يف �ال�صتدعاء �ملقدَّم وباإ�صهاب �أن حملِّلني 

�أن  �لكوجنر�ص—من  �أمام  كلمات  قلّلو�—يف  �آي.  بي  و�الأف  �أي  �آي  �ل�صي  من 

حما�ص �صاركت يف �أعمال �إرهابية يف �إ�رش�ئيل، موؤكدين �أن حما�ص يف �إ�رش�ئيل تبنّت 

م�صريين  قيادتها،  ِقبَل  من  ُدّبـرت  �أو  ُخّططت  تكن  مل  �الإ�رش�ئيليني  �صّد  عمليات 

من  منطلقة  �إرهابية  بعمليات  حما�ص  يدين  �إثبات  �أي  لديهم  لي�ص  �أنه  �إىل  بذلك 

�لواليات �ملتحدة. و�أكدو� �أن حما�ص لها قياد�ت �إد�رية، وفنية، و�صيا�صية متلفة 

وم�صتقلة مع وجود فقط �جلناح �ملعلوماتي و�ل�صيا�صي خارج �الأر�ص �ملحتلة.

�أعمال  �ل�صيئة لدى �حلكومة. هذه لي�صت  �لنو�يا  يف ظّل هذه �الإدالء�ت، تظهر 

ح�صنة �لنو�يا تعمل مب�صتلزمات �تفاقياتها وبحيادية لت�صليم جمرم �إىل بلد �آخر. 

هذه �أعمال حكومة ت�صعى لو�صع �لعر�قيل �أمام �حلقائق، و�ختالق �لتُهم تلو �لتُهم 

يد�فع من خاللها  �إن�صان مقيم وقانوين، مهملة حقه يف حماكمة عادلة  الحتجاز 

�إليه، وحتتجزه الأطول مدة ممكنة وبدون  عن حقوقه ويدفع �التهامات �ملوجهة 

�عتبار ل�صحته �أو و�جباته �لدينية.

ويف �حلقيقة، قبل �أن تبد�أ �حلكومة مهزلة عملية �لت�صليم، عر�ص �أبو مرزوق 

وباخت�صار  حمددة.  غري  طويلة  لفرتة  �الحتجاز  لتجنُّب  �الإبعاد؛  عملية  قبولَُه 

عر�ص على �حلكومة ما يكن �أن توؤول �إليه �ملحاكم فيما يتعلق باإجر�ء�ت �الإبعاد.
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و�حتجزت  �لت�صليم،  عملية  و�خرتعت  رف�صت  �حلكومة؟  فعلت   ماذ� 

�أبو مرزوق مع عدم وجود �الأ�ص�ص �لقانونية لذلك و��صتمرت بذلك، ودجمت معها 

�صكوى جديدة متعلقة بالت�صليم �أي�صاً بدون �أ�ص�ص قانونية.

باأن هذه �ملحكمة لن تر�ئي �حلكومة  �عتقادها  على �حلكومة عقد حمكمة مع 

و�لنظر يف �لق�صـية. �نظر �إىل قائمة �أعمال �حلكومة: �عتمدت على “قانون �لت�صليم” 

مرزوق  �أبو  و�حتجزت  �رشعيته،  وعدم  هنا  تطبيقه  �إمكانية  عدم  �إثبات  متَّ  �لذي 

بدون مذكرة وبدون ُتهم و��صحة، و�أ�صدرت �إجر�ء�ت باالإبعاد علماً باأنه مو�طن 

ُتهم، و�أّجلت حمكمة  �إليه من  ه  ُوجِّ �لدفاع عن نف�صه ونفي كل ما  له حّق  قانوين 

طلب  و�أح�رشت  مرزوق،  �أبو  عليه  و�فق  �لذي  �لوقت  يف  �أ�ص�ص  بدون  �الإبعاد 

�خل�صو�ص،  بهذ�  �التفاقية  م�صتلزمات  جميع  تنفذ  مل  �إ�رش�ئيل  �أن  مع  �لت�صليم 

�أن  بالتعذيب وبدون  �إدالء�ت غري دقيقة وغري �صحيحة و�أخذت  و�عتمـدت على 

�أثناء �لنظر يف �ملعلومات �ملقدَّمة،  ُتعلِم �ملحكمة باأن هذه حقائق يجب �عتبارها يف 

ورف�صت حتديد طبيعة �لتُهم �لتي ت�صتلزم �الإبعاد و�كتفت باالإ�صارة �إىل �لد�صتور 

يف ذلك، ثم رف�صت تقدمي �إثباتات مقنعـة لهذه �لتُهم. �أ�ِصف �إىل كل ما �صبق قر�ر 

عدم  ومع  �مل�صلمني،  من  غريه  مع  دينه  ممار�صة  من  مرزوق  �أبو  مبنع  �حلكومة 

�لفح�ص  بال�صكري، فقد قررت �حلكومة وقف  �ملتعلقة  �الختالف حول م�صكلته 

�العتيادي لن�صبة �ل�صكر يف �لدم لديه �لتي كانت يف �رتفاع م�صتمر، وباخت�صار، 

هذه حكومة حر�صت على �ختالق كل �ملعّوقات بُح�صن �أو ب�صوء نو�يا �أمام �لعد�لة 

وبغ�ّص �لنظر عن �صدق �التهامات. ويف �لوقت نف�صه حتتجز �أبو مرزوق وبدون 

�عتبار ل�صحته �أو معتقد�ته �لدينية.

�ال�صتدعاء  ويف  بريء،  �إنه  �لعقالنية،  �حلقيقة  لغري  ي�صعى  ال  مرزوق  �أبو  �إن 

فاإنه يوؤكد بر�ءته بالق�صم، ولي�ص من �لظلم �أن يطلب �إطالق �رش�حه �أو حتديد �لتُهم 

�ملوجهة �إليه وحمكمة عادلة. يريد �أن يبقى هنا حّر�ً، ويف و�صع قانوين مع �أوالده 

وعائلته وم�صاريعه �خلا�صة، ومع جاليته �مل�صلمة �إن �أمكن.

اللتز�مه  ونظر�ً  بكفالة،  �إخر�جه  و�إال  �لفوري،  �الإفر�ج  يطلب  فاإنه  هنا  ومن 

�لو�ردة و�ال�صتدعاء  د�ت  �لتعهُّ تثبت  لن يهرب، كما  �أبو مرزوق  فاإن  �الإ�صالمي، 

�صا�صيدينا،  �لعزيز  عبد  ود.  �ل�صيخ،  حممد  ود.  �لقر�صاوي،  يو�صف  د.   من 
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من  باأكرث  كفالة  بر�صد  تطّوع  فاإنه  ذلك  �إىل  باالإ�صافة  �لف�صل.  �أبو  خالد   ود. 

مليون دوالر باأنه �صيلتزم باأي �رشوط منطقية ال ُتعيق قيامه بو�جباته جتاه عائلته.

)�نتهت �ملذكرة(

مرزوق  �أبو  و�صجن  �حتجاز  تريد  و�إمنا  منطقية،  �إجابة  باأي  �حلكومة  تاأتِ  مل 

ل�صنو�ت و�صوف ت�صطره �إىل مقا�صاتها؛ ب�صبب عدم عد�لتها و�إعالن خروجها عن 

�لقانون من خالل �أعمالها.

ويف �جلل�صة ذ�تها �لتي تقدم بها �ملحاميان بهذه �ملذكرة، جرى نقا�ص بني �لقا�صي 

�لعن�رشي دويف وحمامي �أبو مرزوق �صتانلي كوهني، بح�صور ماري و�يت وهي 

م�صت�صارة قانونية للمقاطعة �جلنوبية يف نيويورك، وكل من باروخ و�يز وروبرت 

بوهلر Robert Buehler م�صاعد�ن لالدعاء وكينيث هاري�ص Kenneth Harris من 

يف  �الدعاء  م�صاِعد�  تدّخل  وقد  �لدولية(.  �ل�صوؤون  )مكتب  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة 

�حلو�ر بالقدر �لذي يك�صف �لتو�طوؤ بني �لقا�صي و�لقر�ر �ل�صيا�صي �مل�صبق حلكومة 

�لواليات �ملتحدة ب�صاأن ق�صية �أبو مرزوق.

�لنقا�ص، �أو �حلو�ر �لفا�صح، د�ر على �لنحو �لتايل:

�ل�صيد كوهني، تقدمَت بطلب “A habeas petition”؛ �أي �أمر بالتحقيق يف  القا�شي: 

�حتجاز �ملتهم، وبالتايل �إخر�جه بكفالة.

�صحيح. كوهني: 

لقد ُحّول طلبك �إيل، �الأمر �لذي كان من �ملفرو�ص �أن تعرفه. القا�شي: 

من  �صنة  و15  �ملحكمة  قو�نني  �إىل  ��صتناد�ً  معك،  �الختالف  يف  �أرغب  كوهني: 

�ملر�فعات �لق�صائية.

�أنا �آ�صف يا �صيد كوهني، فاأنت ال تدري ماذ� تعمل، فقد ُحوِّل طلبك �إيل.  القا�شي: 

هذ�  مثل  فيها  يتم  �أن  يكن  �لتي  �ل�صابقة،  للحاالت  مبر�جعة  �صاأقوم  كوهني: 

�الإجر�ء وكذلك قو�نني �ملحكمة.

�صاأر�جع �حلاالت �لتي تن�ص على �أنه ال يحق لك �لتقدم مبثل هذ� �لطلب،  القا�شي: 

و�صننطلق من هناك.
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هذه �ملحكمة تعرف ذلك )عن �صحة ما يّدعي(. كوهني: 

على  رّد  هو  طلبك  �أن  �أفرت�ص  هل  لك.  �صكر�ً  كتبت،  ما  متاماً  �أعرف  �أنا  القا�شي: 

�اللتما�ص �ملقدَّم؟

�أي �لتما�ص �أيها �لقا�صي؟ كوهني: 

�لتما�ص �لت�صليم. القا�شي: 

نعم، رّد على �صيئني. �الأول فهو رد... )قاطعه �لقا�صي(... كوهني: 

ممكن �أن �أكمل حديثي �أيها �لقا�صي؟

ال، �أنا �أ�صاأل �الأ�صئلة، و�أنت جُتيب عليها. القا�شي: 

عَط �لفر�صة لالإجابة �لتامة.
ُ
مل �أ كوهني: 

�لتايل هو هل هذه  �الأمر  �الآن.  �ل�صوؤ�ل،  �الإجابة عن  باإمكانك  لك،  �صكر�ً  القا�شي: 

�لوثيقة ومرفقاتها هي �لرد على طلب �لت�صليم.

على  رّد  هذه  �لقا�صي،  �أيها  ال  �لت�صليم،  طلب  على  �لرد  لي�صت  هذه  ال،  كوهني: 

ظروف �حتجازه.

متى نتوقع �لرد على طلب �لت�صليم؟ القا�شي: 

بعد ح�صولنا على ما يكفي جلل�صة تامة بخ�صو�ص طلب �لت�صليم. كوهني: 

لديك �أ�صبوعان الإح�صار رّد على طلب �لت�صليم. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، ال �أ�صتطيع، لدي 500 �صفحة. كوهني: 

�ل�صيد كوهني، لي�ص �صغلي، �صتاأتي بالرد خالل �أ�صبوعني. القا�شي: 

لن �أ�صتطيع، �أيها �لقا�صي. كوهني: 

�بذل جهدك. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، لن يكون بو�صعي. كوهني: 

�صتعمل جهدك، �صتعمل جهدك، بهذه �ل�صهولة. القا�شي: 

ممكن �أ�صجل مالحظاتي؟ كوهني: 
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�صيد كوهني، يكنك �جللو�ص، وكتابة ما تريد، �إذ� �أردت. القا�شي: 

خالل هذين �الأ�صبوعني �صاأجلاأ �إىل �ملحكمة �لثانية. كوهني: 

جميل. القا�شي: 

هل باإمكاين طرح ق�صايا �أخرى �أمام �ملحكمة؟ كوهني: 

و�حدة و�حدة فقط. القا�شي: 

�أي و�حدة ذ�ت بال؟ كوهني: 

نعم. القا�شي: 

�صنبد�أ. كوهني: 

�صحة  حول  �لت�صاوؤل  به،  �أبد�أ  �أن  �أريد  �لذي  بال�صكل  �صنبد�أ  ال،   القا�شي: 

�أبو مرزوق، لقد فهمت �أنك تدعي باأنه غرُي ُمعتنَى به �صحياً.

�صحيح، �أيها �لقا�صي. كوهني: 

�الآن، هل �صلمت �مللفات �ل�صابقة �لتي طلبتها �حلكومة منك. القا�شي: 

يف  موجودة  ملفات  �إح�صار  مني  ثالثة  �أو  يومني  قبل  �حلكومة  طلبت  كوهني: 

غد�ً.  �حلكومة  �إىل  و�صاأ�صلمها  متاأخر�ً.  �ليوم  و�صت�صلني  فريجينيا، 

باملقابل على �حلكومة �أن ت�صلمني تقارير من نتاج يوم �أم�ص.

جميل، �صاأفرت�ص باأنك تقوم بذلك. القا�شي: 

و�صن�صلمها  �أم�ص،  يوم  �أح�رشناها  لقد  �لقا�صي،  �صعادة  تقارير،  لدي  االدعاء: 

من  �ل�صماء  �لغدد  يف  متخ�ص�صاً  طبيباً  ��صتدعينا  لقد  كوهني،  لل�صيد 

 خارج �ل�صجن، للك�صف على �أبو مرزوق يف �أكرث من زيارة وكان �آخرها 

يوم �أم�ص.

كحالة خا�صة يكنك �إعطائي �إياها �أي�صاً. القا�شي: 

جميل، �أيها �لقا�صي. االدعاء: 

هل تقوم �ملحكمة بعر�ص مو�صوع �لكفالة �ملطروح �أمام �ملحكمة، �قرت�ح  كوهني: 

�لكفالة!!
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نعم، لقد قر�أت مذكرة �ال�صتدعاء �لتي تقدمت بها لدعم طلبك يف �لتحقيق  القا�شي: 

يف عملية �حتجاز �ملتهم، و�إنني �أفرت�ص باأنك تبر طلب �لكفالة باملنطق 

نف�صه �لذي تتبناه �الآن.

تقريباً. كوهني: 

طلبك للكفالة مرفو�ص. القا�شي: 

هل من �صبب معني ور�ء ذلك؟ وبدون �إجابة من �حلكومة؟ كوهني: 

بها  تقدمت  �لتي  �الأور�ق  هنا  لدي  �حلكومة،  من  جو�ب  �إىل  �أحتاج  ال  القا�شي: 

وتّدعي يف هذه �الأور�ق باأن �أبو مرزوق لي�ص له عالقة باجلر�ئم.

نعم، �صحيح. كوهني: 

طلب  تدعم  �إ�رش�ئيل  من  �صكوى  �أنَت  �أعددَتها  �لتي  �لوثيقة  هذه  يف  القا�شي: 

�لت�صليم؟

عدُّها �أنا، ولكن �صلمتها كما هو مطلوب مني.
ُ
مل �أ كوهني: 

نعم، يف �لوثيقة، فقرة )م( هناك ن�ّص �عرتف به. القا�شي: 

هذ� لي�ص �صحيحاً ح�رشة �لقا�صي. كوهني: 

ح�صناً، من �ملمكن. القا�شي: 

�أين �الأمور �لتي �عرتف بها. كوهني: 

و�ردة يف فقرة )م(، �أظن ذلك. القا�شي: 

ذكر باأن �إ�رش�ئيل تّدعي �إذ� قر�أت �ملحكمة باقي �الأور�ق فاإنها �صت�صتنتج  كوهني: 

باأنه ذكر؟

لقد قر�أت �الأور�ق، ويت�صح منها �لبحث عن �إجابة عن �صوؤ�ل، �إجابته يف  القا�شي: 

هذه �ملحكمة ولي�ص حمكمة �لت�صليم؟

�أرغب يف �ملعار�صة، �أيها �لقا�صي، يظهر يل باأن هناك �صابقة قانونية. كوهني: 

�أفهم �الآن، �صوف لن نقوم باحلكم على  �أن  �أريد  �أنا  ال، يا �صيد كوهني،  القا�شي: 

هذه �لق�صية هنا، و�إمنا �صنقوم باتخاذ قر�ر يف �إمكانية �عتبارها ق�صية 

ت�صليم �أم ال.
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�أو  �أي موقف  �لكفالة يف  �ملُ�صتدَعى يف حقه يف  �إمكانية  هل �ملحكمة تناق�ص  كوهني: 

حالة.

ال. القا�شي: 

�أن  �إال  �أخرى،  ق�صايا  يف  �التهامات  بع�ص  حدوث  من  �لرغم  على   كوهني: 

�لكفالة—على �الأقل—كانت قد ُطرحت و�عتُبت وُنِظر فيها.

لقد �عتبتها، ونظرت فيها. القا�شي: 

بدون �لرد من �حلكومة! كوهني: 

لدي �لرد على جميع �الأور�ق حتى �الآن. القا�شي: 

قالت حكومة �إ�رش�ئيل باأنه عمل �صيئاً، نحن رددنا باأنه مل يفعل، وتقدمنا  كوهني: 

بحجم �صخم من �لب�هني يعّزز ردنا.

ما تقدمتم به مل يعّزز ما تقول باأنه قد ُعزِّز. القا�شي: 

لقد بينت �أكرث من �دعاء ت�صتحق �للوم عليه، فقد تقدمت �إ�رش�ئيل باتهامات  كوهني: 

�لقا�صي....  �أيها  �إىل،  باالإ�صافة  عليها.  �لرد  �حلكومة  ت�صتطيع  تافهة 

)مقاطعة(.

لقد �أ�صدرت �حلكم!! القا�شي: 

�أثناء  يف  ذلك  �إىل  �أرجع  �أن  �أ�صتطيع  حتى  ذلك،  ت�صجل  �أن  للمحكمة  هل  كوهني: 

مر�فعتي يف �ملحكمة �لثانية!

عندك ما يكفيك من �ملر�جع ولي�ص هناك �أكرث. القا�شي: 

بهذه �ل�صهولة لن تقوم �حلكومة بالرد. كوهني: 

ال �أقول باأن ذلك �صيتم لكل �لق�صايا، و�إمنا يف هذه �لق�صية؟ القا�شي: 

هل يوجد �صيء فريد حول هذه �لق�صية يدفع �حلكومة لعدم �لرد؟ كوهني: 

�صيد كوهني، لقد �صّجلت و�أ�صدرت حكمي، �لنقطة �لتالية؟ القا�شي: 
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�ل�صيد  �صحة  حول  ق�صية  لدينا  �لكفالة،  �إىل  باالإ�صافة  �لقا�صي،  �أيها   كوهني: 

�أبو مرزوق. ماذ� �صتفعل �ملحكمة بخ�صو�ص �ال�صتمر�ر يف مالفة حقوقه 

�لدينية ب�صبب ظروف �حتجازه؟

�صيد كوهني، �أنا �أفرت�ص �أنك خبري يف �الأمور �ملتعلقة باحلقوق �لدينية. القا�شي: 

ل�صت خبري�ً، ولكن تقدمت باآر�ء و�إثباتات من خب�ء. كوهني: 

ر�أي  �أخالف  �أي�صاً،  �لكايف  �الطالع  بع�ص  ولدي  �أي�صاً،  �أنا  قر�أتها  ولقد  القا�شي: 

خب�ئك، �ّدعاوؤَك مالفة �حلقوق �لدينية غري �صحيح قطعياً.

�جلمعة...  �صالة  موكلي،  حقوق  من  �أ�صا�صي  حقٍّ  رف�ص  يف  ت�صتمر  كوهني: 

)مقاطعة(.

مل �أُقل هذ�. القا�شي: 

�إذن ماذ� تقرتح �ملحكمة كخبرية يف حقوقه �لدينية!؟ كوهني: 

ال �ّدعي �أنني خبري يف حقوقه �لدينية. لديك �أ�صبوعان يا �صيد كوهني. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، ماذ� عن �لق�صيتني �الأخريني. كوهني: 

�أي ق�صيتني. القا�شي: 

�ل�صجن مرة  بدلته يف  ُحِرم من  لقد  �ليوم،  �ملحكمة �صباح هذ�  موكلي يف  كوهني: 

�أخرى، لقد �صممت لتهمي�صه و�إظهاره يف �أ�صو�أ مظهر يكن �أن يظهر فيه 

عليَّ  ير  مل  للمحكمة،  �إح�صاره  حماولة  يف  و�الإزعاجات  �مل�صايقات  مع 

حاالت... )مقاطعة(.

لقد �أخبت باأن بع�ص �لنا�ص �لذين يح�رشون �ملحاكمة مل يعرِّفو� على  القا�شي: 

�أنف�صهم؟! )تنويه باأنه مل يعرِّف على نف�صه(.

هذ� لي�ص �صحيحاً، مل يُكن لديهم بطاقة هوية )تعريف(. لديهم �لكثري من  كوهني: 

و�صائل �لتعرف.

هذ� غري كافٍ. القا�شي: 
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�إىل  �لقادمني  �ملو�طنني  من  ُطلِب  و�أن  حدث  حماكمية  �إجر�ء�ت  هناك  هل  كوهني: 

�ملحكمة لروؤية �لعد�لة �لتوقيع و�لنظر يف هوياتهم.

نعم. القا�شي: 

حاالت غري حاالت �لفل�صطينيني؟ كوهني: 

ال، �أنا ال �أحتدث عن حاالت �لفل�صطينيني قطعاً. القا�شي: 

�أنا �أحتدث عنهم، �أيها �لقا�صي؟ كوهني: 

�أقول لك باأن هناك حاالت �أخرى. القا�شي: 

حاالت فل�صطينية �أخرى؟ ما هي؟ كوهني: 

ما هي؟ غري مطلوب مني �الإجابة عن ذلك؟ �أقول لك يا �صيد كوهني، هكذ�  القا�شي: 

تتم �الأمور!! �إذ� كان هذ� ال يعجبك، فهذ� من �صوء حظك؟

حول  كاملة  جل�صة  على  للح�صول  طلبي  �أجدد  �أن  �أريد  �لقا�صي،  �أيها  كوهني: 

�لكفالة.

�أريد �أن �أجدد طلبي بعدم نظر �ملحكمة يف “�لتحقيق يف �حتجاز موكلي”. 

مبا �أنه كان ال ينبغي �أن يكون يف هـذه �ملحكمة. لقد �أحدثت بذلك �حلكومة 

فقط  و�حد  لطرف  �ل�صماع  �إىل  جلـاأو�  لقد  لك.  �لطلب  ذلك  حّولو�  متجر�ً. 

منذ �لوحيدة  �ملرة  فاإنها  وبهذ�  بذلك،  �لقا�صي  �صلّلو�  وقد   )متحيّزون(، 

15 عاماً �لتي حدث فيها و�أن ُحّول مثل هذ� �لطلب �إىل حمكمة �لق�صاء.

هذ� كله ح�صب ظنك �ل�صخ�صي. القا�شي: 

ال، لي�ص كذلك �أيها �لقا�صي. كوهني: 

من �أين لك بذلك؟ القا�شي: 

بناًء على نقا�ص مع جهات �أخرى. كوهني: 

من هي؟ القا�شي: 

.Kimberly Wood ل�صكرتري �لقانوين للقا�صية كمبيل وود� كوهني: 
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�أخذت هذه  �لقا�صية كمبيل وود، لي�ص لها �خليار يف هذه �لق�صية، لقد  القا�شي: 

�لق�صية �إىل جلنة تعيني، وحولتها منها �إيلّ. وال �أدري عن ماذ� تتكلم.

هل ُحّولت للمحكمة لتو�جد �حلر�ص �ل�صخ�صي يف �ملحكمة، وبالتايل قررت  كوهني: 

�ملحكمة باأنها ت�رشف �أمو�الً �إ�صافية الحتياطات �أمنية جديدة.

�صيد كوهني، ال ت�رشف �ملحكمة 10 بن�صات على �الحتياطات �الأمنية. القا�شي: 

ومن �لو��صح يا �صيد كوهني، �أنك تريد �أن ت�رشح بت�رشيح لل�صحافة. 

�أور�قك  �أجد  �أن  �أتوقع  و�الآن  �أ�صمع.  �أن  �أريد  مما  باأكرث  �رشحت  ولقد 

خالل �أ�صبوعني.

�أيها �لقا�صي، لدينا 500 �صفحة حتتاج �إىل در��صة وفهم. كوهني: 

�أ�صبوعان. القا�شي: 

�صاأر�ك يف �ملحكمة �لثانية. كوهني: 

)�نتهى ن�ّص �حلو�ر بني �لقا�صي وكوهني(

مل يُكن ممكناً �أن ينتهي �لدفاع من در��صة ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي خالل 

�أ�صبوعني فقط. لذلك، فقد تقدم كوهني يف 1995/12/13 بطلب الإعطائه وقتاً �إ�صافياً 

للرد على �التهامات �الإ�رش�ئيلية، وذلك ب�صبب:

1. �صخامة �مللف �الإ�رش�ئيلي �لذي تبلغ �أور�قه نحو �الألف ورقة.

2. وجود �أ�رشطة فيديو، و�أ�رشطة كا�صيت م�صجلة، ومقابالت �صحفية باللغة 
�لعربية �صمن �مللف وحتتاج �إىل ترجمة للُّغة �الإجنليزية.

3. وجود �صهاد�ت باللغتني �لعبية و�لعربية حتتاج �إىل ترجمة.

 غري �أن �لقا�صي �لذي 
2
ونفى �لدفاع �أن يكون بطلبه هذ� يهدف �إىل �إ�صاعة �لوقت.

��صتجاب لطلب �إعطاء �لوقت �الإ�صايف، وحدد موعد�ً للجل�صة �ملقبلة يف 1996/1/26، 

يوؤدي  الأنه  �لدفاع؛  �صالح  يف  هذ�  �إن  قائالً  �لوقت،  باإ�صاعة  للمحامي  �تهاماً  وّجه 

 Letter, by hand, Reply to: In The Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
2 

Abu Marzook, from Stanley Cohen, to Kevin Duffy, New York, 13/12/1995.
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�ل�صجن  �إير�د ح�صنات وف�صائل  �لقا�صي يف  للوقائع. و�أ�صهب  �ل�صهود  �إىل ن�صيان 

�صجون  �أكرث  �إنه  وقال  مانهاتن.  �صجن  وهو  فيه  مرزوق  �أبو  �عتقال  يجري  �لذي 

�لعامل �إن�صانية. و�صبََّهه مبنتجع هيلتون Resort Hilton، حيث يوجد فيه تلفزيون 

�لهاتف فيه ُمي�رّش، وزيار�ت �الأ�صدقاء  �أن ��صتخد�م  ملون و�أدو�ت ريا�صية. كما 

م�صموحة. وال توجد فيه �أعمال ُيكلَُّف �مل�صاجني �لقيام بها. وقد �صدر قر�ر �لقا�صي 

باال�صتجابة لطلب �ملهلة �لزمنية �الإ�صافية يف 1995/12/15.

�لدور  فنزيل  مرزوق.  �أبو  يوؤكده  ما  هذ�  �صحيح.  غري  هذ�  كل  فاإن  وبالطبع 

هناك  ولي�ص  �صيقة.  زنز�نة  د�خل  �ل�صاعة  مد�ر  على  يقيم  �ل�صجن  من  �لتا�صع 

�أنه ُي�صَمح لل�صجني  �أدو�ت ريا�صية كما �ّدعى �لقا�صي. كما  �أو  �أو ر�ديو  تلفزيون 

باإجر�ء مكاملة هاتفية و�حدة مع عائلته كل �أ�صبوع. �أما �لزيار�ت فهي ممنوعة بدون 

مو�فقة �حلكومة و�إد�رة �ل�صجن، وهي لالأهل فقط.

م�شهد من داخل قاعة املحكمة يف نيويورك






