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مل يتقّدم حمامو د. مو�صى �أبو مرزوق بردِّهم على طلب �ال�صرتد�د �الإ�صـر�ئيلي 

يف 1996/1/26، وفقاً للموعد �لذي كان قد حدده �لقا�صي بناًء على طلبهم. وتقـدم 

�صتانلي كوهني بطلب تاأجيل �آخر... ف�صخامة طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي ت�صتدعي 

�أكرث  وعلى  �آخر،  �جتاه  يف  يتحرك  �أن  يبدو  كما  �عتزم  قد  كوهني  �أن  غري   ذلك. 

من حمور:

�ملكوث”  “�إجر�ء�ت  �إقر�ر  �ال�صتئناف  حمكمة  من  �لطلب  �الأول:   �ملحور 

الأبو مرزوق.

�ملحور �لثاين: �لطلب من �ملحكمة ذ�تها عزل �لقا�صي �لعن�رشي كيفن دويف.

�ملحور �لثالث: طلب �ال�صتماع �إىل �صهاد�ت �صهود، يف مقدمتهم يا�رش عرفات.

كان كوهني يريد من ذلك ك�صب �لوقت، لتاأخري �صدور قر�ر �لت�صليم ما �أمكن، 

ويف �لوقت ذ�ته �إثاره �لر�أي �لعام �صّد عن�رشية دويف.

�لق�صية  مع  وتعاملت  كوهني،  لطلبات  ت�صتِجب  مل  �ال�صتئناف  حمكمة  لكن 

�نطالقاً من منطلقات وح�صابات �صيا�صية �صبه مك�صوفة. كما �أن دويف، �لذي رف�ص 

عزل نف�صه عن �لق�صية، �صارع �إىل �إ�صد�ر قر�ره بت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�أخطر  بذلك  ناً  مدوِّ ت�صليمه،  قّرر  �لذي  للرجل  ��صتماع  جل�صة  حتى  يعقد  �أن  دون 

ف�صول هذه �مللهاة �لق�صائية، �إن جاز �لتعبري.

كيف ت�شل�شلت االأمور؟

يف 22 كانون �لثاين/ يناير تقدم كوهني مبذكرة “لل�رشوع يف �إجر�ء�ت �ملكوث”... 

�أو �أن يعزل �لقا�صي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أي �لبقاء يف �ل�صجن و�إيقاف �إجر�ء�ت �لت�صليم 

1
�لعن�رشي نف�صه عن هذه �لق�صية. جاء يف �ملذكرة:

 Motion to Stay Proceedings, In the Matter of Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by  
1

Stanley Cohen, New York, 22/1/1996.
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�ملُ�صتدعى د. مو�صى �أبو مرزوق، وعن طريق حماميه �صتانلي كوهني ي�صجل 

�ملتعلقـة  �لفيدر�لية  �لقو�نني  من   18 رقم  للقانون  تبعاً  �ملكوث  اللتما�ص  مذكرة 

 writ[ باال�صتئناف، حتى يتّم �تخاذ قر�ر بخ�صو�ص هذ� �اللتما�ص )�أمر �متثال( 

هذ�  ويلتم�ص  �ملحكمة.  هذه  يف  �صابقاً  �ُصّجل  قد  كان  �لذي   
2
،]of mandamus

�ال�صتدعاء ما يلي:

حقائق:

1. هذ� �ال�صتدعاء نتيجة �الإجر�ء�ت �أمام حمكمة �لواليات �ملتحدة ملقاطعة جنوب 
نيويورك، بخ�صو�ص طلب ت�صليم مو�صى �أبو مرزوق �أمام �لقا�صي دويف.

2. يف 1996/1/9 �صّجل �ملُ�صتدَعى دعوى ملتم�صاً ياأمل من خاللها �إلغاء �إجر�ء�ت 
�لت�صليم �ملنوي �ل�رشوع فيها، �أو �أن يعزل �لقا�صي دويف نف�صه من هذه �لق�صية 

ويحّولها �إىل غريه.

3. يتكون �لد�فع لهذ� �لطلب من جز�أين:
�أن �لقانون �لذي �عتمدت عليه �إ�رش�ئيل غري �رشعي.    �أ. 

ينح  لن  فاإنه  م�صبقاً،  �لت�صليم  طلب  يف  حكم  دويف  �لقا�صي  �إن  حيث  ب. 

�ملُ�صتدَعى حماكمة عادلة وكاملة.

4. �عتماد�ً على �أمر �لقا�صي دويف يف 1995/12/5 فاإنه ي�صتوجب �لرد على طلب 
�لت�صليم يوم 1996/1/26.

الق�شايا املطروحة، االإعفاُء املطلوب، حيثياُت اال�شتجابة للطلب:

على  �عتمد  �لذي  �لت�صليم  طلب  �إلغاء  مرزوق  �أبو  لطلب  �ملحكمة  ت�صتمع  مل   .5

على  يتوجب  ال  فاإنه  ذلك  يف  قر�ر  �تخاذ  يتّم  وحتى  �رشعي،  غري   قانون 

�أبو مرزوق �لظهور للدفاع عن نف�صه �أمام حمكمة ال ت�صتطيع �لبتَّ يف ق�صية 

يف  م�صبقاً  حكماً  �تخذ  قا�صٍ  ��صتمر�ر  يتوجب  ال  و�أنه  كما  قدر�تها،  من   �أكب 

ق�صية قبل �ملحاكمة.

لالطالع على هذ� �اللتما�ص، �نظر:   
2

 Memorandum in Support of Petition for Writ of Mandamus, In the matter of 
 Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by Stanley Cohen, Attorney for Petitioner, 
New York.
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6. يبدو و��صحاً �أنه مل يبَق من خيار�ت �صوى طلب مثول �ملُ�صتدَعى �أمام �ملحكمة 
يف حاالت طلب �لت�صليم. وملا رف�ص هذ� �لطلب فقد �أ�صبح حّق �ملُ�صتدَعى لطلب 

�أهم  �ملحكمة  �أمام  ومثوله  �صده،  �مل�صجل  �الدعاء  على  و�لدالئل  �لتفا�صيل 

�لت�صليم نف�صها تت�رشف  �أن حمكمة  للتاأكد من  �لت�صليم ذ�ته، وذلك   من طلب 

ب�صكل �صحيح.

على  يتوجب  ال  فاإنه  نف�صه،  بعزل  دويف  �لقا�صي  باأمر  �ملحكمة  تقوم  وحتى   .7 
قر�ر�ً  �تخذ  �لذي  نف�صه(  )�لقا�صي  نف�صها  �ملحكمة  �أمام  �لظهور  مرزوق  �أبو 

م�صبقاً، والأنه لن ينح فر�صة �ملحكمة �لعادلة و�لكاملة.

طلب  يف  �ملحكمة  بقر�ر  مرهوناً  �أ�صبح  مرزوق  �أبو  يطلبه  �لذي  �ملكوث  الأن   .8
�أمام  باملثول  �إلز�ِمِه  جّر�ء  �أبدية  معاناة  �صيعاين  الأنه  وكذلك  �أمامها،  للمثول 

حمكمة �تخذت قر�ر�ً م�صبقاً ب�صاأنه، وكذلك الأنه لن تت�رشر �حلكومة من تلبية 

هذ� �لطلب، فاإنه يتوجب �ال�صتجابة لهذ� �ال�صتدعاء.

وعليه، فاإنه بناء على �لطلب �لعاجل، و�حلقائق و�لقو�نني �ملدرجة �صابقاً، فاإن 

�أبو مرزوق يطلب من �ملحكمة توقيف �إجر�ء�ت �لت�صليم حتى يتّم �لنظر يف مذكرة 

�ملثول �لتي �صبق و�أن تقدم بها. 

)�نتهت �ملذكرة(

ويف 31 كانون �لثاين/ يناير، تقّدم كوهني مبذكرة �إىل حمكمة �ال�صتئناف لتـعزيز 

يف  جاء  �أعلى.  جهة  من  ق�صائي  قر�ر  على  �حل�صول  بهدف  �ل�صابق   �ال�صتدعاء 

هذه �ملذكرة:

�إن �ملُ�صتدعى د. مو�صى �أبو مرزوق غري مطمئن للح�صول على فر�صة عادلة 

من ِقبَل �لقا�صي دويف للدفاع عن نف�صه �صّد �إجر�ء�ت �لت�صليم �ملُنتظَرة.

�ملُ�صتدَعى حماكمة  �لقا�صي دويف لن ينح  �أن  �مللفات و�ل�صجالت  يت�صح من 

�عتبار  وبدون  �لق�صية،  �الدعاء/  يف  �لنظر  وبدون  دويف  �لقا�صي  يقوم  عادلة. 

الإمكانات �ملُ�صتدَعى �ل�رشعية لنق�ص طلب �لت�صليم. وب�صبب عدم �هتمام حمكمة 

�ملقاطعة بدعوى �ملُ�صتدَعى �لقانونية و�صحتها، فاإن �حلل �لوحيد �ملحتمل �أ�صبح 

لدى هذه �ملحكمة.
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نطلب من �ملحكمة �الأمر باإيقاف هذه �الإجر�ء�ت )�لت�صليم( ب�صبب �أن �لت�صليم 

يف  و�لنظر  �الطالع  �إىل  تفتقر  �ملقاطعة  حمكمة  و�أن  قانوين(،  )غري  �رشعي  غري 

�الدعاء، �أو �أن تاأمر �ملحكمة �لقا�صي دويف بالتنحي عن �لق�صية وحتويلها لق�صاة 

�آخرين لل�صماع من �ملُ�صتدَعى و�لنظر يف ��صتدعائه حل�صور جل�صة يثُل خاللها 

�أمام �لقا�صي، وكذلك �لنظر يف طلب �لكفالة.

“متعلقة  مبذكرة  )�ال�صتئناف(  ذ�تها  للمحكمة  كوهني  تقدم  ذ�ته،  �لتاريخ  ويف 

من: كل  �صهاد�ت  �إىل  �ال�صتماع  �ملحكمة  من  فيها  طلب  لالكت�صاف”،   بال�صهادة 

�لناطق  غو�صة  و�إبر�هيم  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  عرفات  يا�رش 

�لر�صمي با�صم حركة حما�ص، وحممد نز�ل ممثّل �حلركة يف �الأردن، وكذلك �ل�صيـخ 

حكماً  يق�صي  �لوقت  ذلك  يف  يز�ل  ما  كان  �لذي  �حلركة،  موؤ�ص�ص  يا�صني  �أحمد 

�الأجهزة  كافة  �أمر  �ملذكرة  طلبت  كما  و�آخرين.  “�إ�رش�ئيل”،  لدى  بال�صجن  طويالً 

�أن  يكن  �أو  ُتدين  و�لتي  لديها،  �لتي  �لبيانات  كل  تقدمي  �ملتخ�ص�صة   و�لوكاالت 

ُتدين �أبو مرزوق.

كان �لهدف من �ال�صتماع �إىل �صهاد�ت �ل�صهود �ملطلوبني �إثبات ما يلي:

وكتائب �صيا�صي  كتنظيم  حما�ص  حركة  بني  �الإطالق  على  عالقة  ال  �أن   �أوالً: 

عز �لدين �لق�صام �لتي تقوم باالأعمال �لع�صكرية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

و�إعالمية،  وتعليمية،  �جتماعية،  متعددة  مبهام  تقوم  حما�ص  حركة  �أن  ثانياً: 

و�صيا�صية، وال تقوم باأعمال ع�صكرية �ألبتّه.

�لتحرير  ملنظمة  �ل�صلمي  �الجتاه  على  �صلبياً  توؤثر  ال  حما�ص  حركة  �أن  ثالثاً: 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

�لواليات �ملتحدة كانت لدعم  �أبو مرزوق د�خل  �لتي جمعها  �الأمو�ل  �أن  ر�بعاً: 

ن�صاطات �حلركة غري �لع�صكرية.

“�إ�رش�ئيل”  خام�صاً: �أن �ل�صهاد�ت �لتي ُتدين �أبو مرزوق بغري ذلك �نتُِزَعت يف 

با�صتخد�م �أ�صاليب غري م�رشوعة من بينها �لتعذيب.
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جاء يف هذه املذكرة:

لالأ�صباب �لتي �أوردها �صتانلي كوهني، وكذلك �ملوّقعون �أدناه، فاإننا نطلب من 

�لقا�صي كيفن دويف لتحديد موعد جل�صة للمحكمة ب�صبب �ملكت�صفات �لتالية:

و�ململكة  �إ�رش�ئيل،  يف  �لق�صائي  �لقانوين  للجهاز  �لتما�صية  ر�صائل  �أوالً: 

�ملتحدة، و�الأردن، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ولالأ�صباب �لو�ردة يف �ملذكرة �لقانونية، 

لل�صهود  كوهني  �صتانلي  مب�صاءلة  �ل�صفوية  لل�صهادة  �ل�صماع  تطلب   �لتي 

�لتالية �أ�صماوؤهم:

1. يا�رش عرفات. 2. عماد �لفالوجي. 3. حممود �لزهار. 4. �صيد �أبو م�صامح. 

5. �ل�صيخ �أحمد يا�صني. 6. �إ�صماعيل �أبو �صنب. 7. عبد �لعزيز �لرنتي�صي. 8. حممد 

نّز�ل. 9. �إبر�هيم غو�صة. 10. زياد �أبو عمرو )بروفي�صور(. 11. جميل حمامي. 

12. حممد �صالح. 13. حممد كاظم.

�الأمريكي ملقاطعة جنوب نيويورك  �لقانوين  �لدفاع  �أمر لتوجيه جهاز  ثانياً: 

و�أي وكاالت له بتوفري �لتفا�صيل �ملتعلقة بالق�صية كما يلي:

�أجهزة  �أثبتتها  �لتي  و�ملالحظات  و�لتقارير  و�مللفات  �ل�صجالت  جميع   .1

�لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل و�ملوجودة بحوزتها �أو بحوزة �أجهزتها مبا يف ذلك؛ 

�ال�صتخبار�ت  ووكالة  �ملركزية،  �ملخابر�ت  وجهاز  �لوالية،  وق�صم  �لعدل،  ق�صم 

ود�ئرة  بال�صيوخ،  �ملتخ�ص�صة  �النتخابات  وجلنة  �الأبي�ص،  و�لبيت  �الأمريكية، 

ود�ئرة  و�لكوجنر�ص،  �حلدود،  ود�ئرة  �جلمارك،  ود�ئرة  و�لهجرة،  �الأجانب 

�ل�رش�ئب، و�حتـاد �لكحول و�ل�صجائر و�ل�صالح، و�أي وكاالت حملية من �صاأنها 

�أن تبنّي ما يلي:

• �أن �ملنظمة �ملعروفة بـ“حما�ص” هي غطاء �أو مظلة الأعمال متلفة �لتخ�ص�صات.

• �أن “حما�ص” لها ن�صاطات �جتماعية، وتعليمية، ودينية، و�إعالمية، و�صيا�صية، 
ه وال ُتعني من يقوم باالأعمال �لع�صكرية. وال تقوم باأعمال ع�صكرية وال توجِّ

• �أن فل�صطينيني ومنظمات فل�صطينية يف د�خل �أمريكا ت�صارك يف ن�صاطات مالية �أو 
غريها، لدعم �لن�صاطات �ل�صابقة )غري �لع�صكرية(. 
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• �أن �أبو مرزوق �صارك يف مثل هذه �لن�صاطات يف �أمريكا وغريها ب�صكل �صلمي.

• �أن حما�ص معروفة بتمثيلها للفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأو�صط و�أنحاء �أخرى من 
م�صالح  تهدد  �أو  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  تهديد�ً  ت�صكل  ال  و�أنها  �لعامل، 

�إ�رش�ئيل �أو �أمريكا �أو م�صالح �ملنظمة فيما يتعلق بعملية �ل�صالم.

تبنّي  قد  �أو  تبنّي  �لتي  مرزوق،  �أبو  مع  و�ملدنية  �جلنائية  �لتحقيقات  نتائج   .2

�إ�رش�ئيل  بني  �ت�صاالت  و�أي  �أدو�تها،  �أو  �أمريكا  يف  و�الأنظمة  �لقو�نني  خالف  �أنه 

و�أمريكا تبنّي �أنه قد تبنّي �أن �إ�رش�ئيل تريد �أن متنع �أو توؤّثر على �لعمل �ل�صيا�صي 

لـحما�ص وموؤيديها يف �أمريكا مبا يف ذلك �أبو مرزوق.

ت �لهاتفي، �أو غريه، �أو �أي  3. ن�صخ من �أ�رشطة �لفيديو، �أو �لكا�صيت، �أو �لتن�صُّ

�صجالت بخ�صو�ص �أبو مرزوق د�خل �أمريكا خالل �الأربعة ع�رش �صنة �ملا�صية.

4. �أي/ �أو جميع ن�صخ �جلر�ئد �لعربية، و�لن�رش�ت �لتلفزيونية و�الإذ�عية �لتي 

�أي  �أبو مرزوق، وعلى �الأخ�ص  �إىل  �أعماالً تن�صب  �أو تو�صح  �أو قد تبهن  تبهن 

�رشيط فيديو �أو ح�صابات موثقة/ �أو مقاالت يف �جلر�ئد من �صاأنها �أن ت�صكل/ �أو 

تكون جزء�ً من طلب �إ�رش�ئيل للت�صليم.

�أبو مرزوق  �لتي تقف ور�ء و�صع  5. �أي/ وكل �ل�صجالت �ملتعلقة بالظروف 

على قائمة �ملطلوبني للواليات �ملتحدة، وعلى �الأخ�ص �ملعلومات �لتي ت�صتدعي �أو 

قد ت�صتدعي �إدر�ج ��صمه على تلك �لقائمة ب�صبب �أعمال غري ع�صكرية، ون�صاطات 

�صيا�صية مبا يف ذلك �خلطابة هنا ويف �لعامل.

�ملتحدة  �لواليات  قابلتهم  �لذين  �أولئك  جميع  وعناوين  وهو�تف  �أ�صماء   .6

و�لتي  �ملتحدة  �لواليات  متلكها  �لتي  �لنتائج  وكذلك  �إ�رش�ئيل،  �أو  وكاالتها  �أو 

حتتوي على معلومات تبنّي �أن مو�صى �أبو مرزوق �صارك يف �أعمال غري ع�صكرية، 

ون�صاطات �صليمة يف بالده وغريها.

له  �أو ن�صاط  �أو تف�صري ت�رشيح الأبو مرزوق  �أي معلومات تتناق�ص مع/   .7

ي�صتحق عليه طلب �لت�صليم.

8. �أي معلومات تبنّي �أو قد تبنّي �أن حممد �صالح تعر�ص للتعذيب �أو �الأذى يف 

�أثناء �حتجازه يف �إ�رش�ئيل.
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يف  �لو�ردة  �جلر�ئم  �أن  تبنّي  قد  �لتي  �ملهمة  �ملعلومات  كل  �أو  معلومات  �أي   .9

طلب �لت�صليم مل ترتكبها حما�ص �أو �أع�صاء فيها.

10. �أي معلومات/ كل �ملعلومات �لتي تثبت �أن هناك �رش�عاً بني �لفل�صطينيني 

و�الإ�رش�ئيليني يف �لقرن �ملا�صي.

�أبو مرزوق من ِقبَل  �أن �حتجاز  �أو قد تبنّي  11. �ملعلومات �ملتوفرة �لتي تبنّي 

و�صيلة  �صيكون  لت�صليمه،  حالياً  �ل�صعي  يتّم  و�لذي  �ملتحدة،  �لواليات  حكومة 

مو�صى  ِقبَل  من  �ل�صالم  �تفاقية  يف  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صية  �ملعار�صة  لتحقيق 

�أبو مرزوق وحركة حما�ص.

12. �أي �ت�صاالت/ جميعها �لتي تبنّي �أن �حتجاز �أبو مرزوق يعّب عن موقف 

جناح  عن  �لنظر  بغ�ّص  �ل�صيا�صية،  �الأجهزة  من  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات 

م�رشوع �لت�صليم.

13. �أي معلومات/ جميعها �لتي تبنّي �أو قد تبنّي �أن قر�ر طلب �لت�صليم مل ُيتَخذ 

�رُتِكبَت،  جر�ئم  بخ�صو�ص  �لعد�لة  لتحقيق  �لتنفيذي  �لقانوين/  �جلهاز  ِقبَل  من 

و�إمنا الأ�صباب تتعلق بالظروف �ل�صيا�صية يف �ل�رشق �الأو�صط وغريه.

مرزوق  �أبو  مو�صى  طلب  الإ�رش�ئيل  تن�صب  �لتي  جميعها،  �أو  وثائق/  �أي   .14

وبالتايل  �خلارج،  يف  �أو  هنا  وحزبية  خطابية  ن�صاطات  يف  م�صاركته   ب�صبب 

ت�صتدعي ترحيله.

15. جميع �ملعلومات �الأخرى �لالزمة. ويلزم تزويد �أبو مرزوق بها، مبا يتفق 

مع �أنظمة وقو�نني �لواليات �ملتحدة. 

)�نتهت �ملذكرة(

يف عليها  ورّدت  �ملذكرة،  يف  �لو�ردة  للطلبات  ت�صتِجب  مل  �ملحكمة  �أن   غري 

 
3
11 ني�صان/ �أبريل مبذكرة جو�بية جاء فيها:

 Memorandum, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook,  
3

 from Kevin Duffy, to Mary Jo White, United States Attorney for the Southern District
   of New York, and Stanely Cohen, Attorney for the Respondent, New York, 11/4/1996.
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مرزوق  �أبو  حممد  مو�صى  �أثارها  حمددة  �أ�صئلة  بخ�صو�ص  �ملذكرة   هذه 

عملية  بخ�صو�ص  حكماً  �أ�صدر  لن  و�إنني  �لت�صليم.  ق�صية  يف  مرزوق”(  )“�أبو 

�لت�صليم.

�عرتف وقد  مرزوق،  �أبو  ت�صليم  �إ�رش�ئيل  حكومة  من  طلب  نتيجة  هذ�   كان 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وت�صعى حما�ص  للجناح  �لعليا  �لقيادة  �أنه  �أبو مرزوق 

ثقافية،  و�صائل  طريق  عن  �الأر�ص  با�صرتد�د  �لفل�صطينية  �لهوية  حتقيق  �إىل 

و�لعناية �ل�صحية، و�خلدمات �الجتماعية، باالإ�صافة �إىل �لوعي �ل�صيا�صي لق�صايا 

�لفل�صطينيني. كما وثبت باأن هناك جناحاً ع�صكرياً حلركة حما�ص هو �لذي يقوم 

ب�صل�صلة  قام  �لع�صكري  �أن جناح حما�ص  �إ�رش�ئيل  �إ�رش�ئيل، وتّدعي  بعمليات يف 

�إ�رش�ئيل  �لتي ذكرتها  تلك  �الأعمال  �إ�رش�ئيل، ومن هذه  �الإرهابية يف  �الأعمال  من 

باجلر�ئم  مرزوق  �أبو  تتهم  �إ�رش�ئيل  فاإن  وبالتحديد،  �لت�صليم.  لطلب  كاأ�صباب 

�ملتعلقة يف �الأحد�ث �لتالية:

�نفجار وقع على �صاطئ تل �أبيب يف 1990/7/28 �لذي ُقتِل جر�ءه �صائح كندي، 

وطعن 3 مدنيني يف 1990/12/14، و�لرمي بالر�صا�ص الأحد �ملدنيني يف غزة يوم 

�ثنني  مدنيني  وطعن   ،1992/5/17 يوم  كوهني  ديفيد  �ملدين  وقتل   ،1992/1/1
يوم 1992/6/25، و�لهجوم بالر�صا�ص على با�ص ركاب من ِقبَل 3 �أ�صخا�ص يوم 

1993/7/1 ُقتِل جر�ءه �ثنان وُجِرح �آخرون، وتفجري با�ص ركاب يوم 1994/4/6 
 1994/4/13 يف  للركاب  �آخر  با�ص  وتفجري   ،46 وجرح  مدنيني   8 جر�ءه  وُقتِل 

وُقتِل جر�ءه 4 مدنيني وُجِرح 12 �آخرون، و�إطالق �لر�صا�ص على �مل�صاة يف مركز 

يف  با�ص  وتفجري  �آخرون،   18 وجرح  و�حد  مدين  مقتل  عن  �أ�صفر  مما   للت�صوق 

تل �أبيب يف 1994/10/19 مما �أ�صفر عن مقتل 22 مدنياً وجرح 46 �آخرين.

�لعمد،  �لقتل  وحماولة  �لعمد،  �لقتل  �لتالية:  باجلر�ئم  متهم  مرزوق  �أبو  �إن 

و�لت�صبُّب باالأذى و�جلرح يف ظروف موؤذية، و�لتاآمر الرتكاب �جلر�ئم.

�عتمدت  �ملعلومات، و�إمنا  �إ�رش�ئيل على �خلدعة فقط لتح�َصل على  مل تعتمد 

�أبو مرزوق جمع تبعات بالتحديد للجناح �لع�صكري  �أن  �إىل  �إثباتات ت�صري  على 

حلركة حما�ص، وهو �لذي �ختار ب�صكل مبا�رش، ووّجه م�صوؤول �جلناح �لع�صكري 

�لذي قام بالعمليات �لو�ردة يف �ل�صكوى.
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�إن حمكمة �لت�صليم ال جُتري حماكمات �أخالقية، ففي ق�صية �أحمد/ ويجن كان 

�أحمد،  �إثبات كاٍف لت�صليم  �إذ� كان هناك  �لت�صليم؛ ملعرفة ما  قر�ر قا�صي حمكمة 

دون �لتنبوؤ ما �إذ� كان �صيتم جتريه من ِقبَل �إ�رش�ئيل �أم ال. 

�إن جمال هذه �ملحكمة هو �تخاذ �لقر�ر ب�صاأن �إمكانية �لت�صليم من عدمه، ويجب 

قام  �ل�صخ�ص  باأن  لالعتقاد  كافياً  �صبباً  هناك  �أن  يبهن  �أْن  له  �لطالب  �لبلد  على 

�إذ� كانت �لب�هني تفرز �العتقاد  �أحمد  �أو �صارك فيها. ففي ق�صية  بتلك �جلر�ئم 

باأن �أحمد جمرم فاإن ذلك كافٍ. ومن هنا فاإن تو�صيح �التهامات من ِقبَل �لدولة 

�ملتهم  و�أن  كما  �ملطلوب.  لل�صخ�ص  �ملحدد�ن  هما  هويته  كذلك  للمتهم،  �لطالبة 

ي�صتطيع �الرتكاز �إىل �أن �التهامات �ملوجهة �إليه غري كافية للت�صليم؛ الأنها تندرج 

حتت “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي” �لو�رد يف �ملعاهدة.

ي�صعى �أبو مرزوق لال�صتعانة بال�صهود بخ�صو�ص �ملو��صيع �لتالية:

�الإطار  �صمن  كانت  للت�صليم  كاأ�صباب  وردت  و�لتي  حدثت  �لتي  �جلر�ئم  �إن   .1
�ل�صيا�صي.

2. �إن حماكمة �أبو مرزوق جاءت بدو�فع �صيا�صية من �إ�رش�ئيل و�أمريكا.

3. �إن �جلناح �ل�صيا�صي حلما�ص منف�صل متاماً، وتنظيم �آخر غري مرتبط باجلناح 
�لع�صكري.

بها؛ ب�صبب �حل�صول عليها  �إ�رش�ئيل غري موثوق  �أوردتها  �لتي  �الإثباتات  �إن   .4
بطرق �لتعذيب و�خلد�ع و�أنها تتعار�ص مع �إثباتات �أخرى.

5. �لنظام �لق�صائي )�لقانوين( الإ�رش�ئيل ال يعطي �ملتهم فر�صًة للدفاع عن نف�صه.

6. تو�صيح بع�ص �مل�صطلحات �لعربية و�الإ�صالمية �لتي ��صتخدمها �أبو مرزوق 
يف ت�رشيحاته، و�إثبات �أنه مل يُكن هناك �أي ق�صد �أو نية الرتكاب �جلر�ئم.

�ل�صهود:  من  لل�صماع  ي�صعى  �ملُ�صتدَعى  فاإن  �الأول،  باملو�صوع  يتعلق  فيما 

و�ملحامي  �لعاروري،  ن�صري  ود.  ع�رش�وي،  حنان  ود.  عرفات،  يا�رش  �لرئي�ص 

حممد �رشيف ب�صيوين، و�الأ�صتاذ �صليم �لزعنون، وعماد �لفالوجي، ود. حممود 

�لزهار، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني، وحممد كاظم، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن منظمتني 
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يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  ]مركز  بت�صيلم  �الإن�صان:  حلقوق 

�أع�صاء  وكذلك  ووت�ص.  �إي�صت  ميدل  ومنظمة   ،]B’Tselem �ملحتلة  �الأر��صي 

�لفل�صطينية وقياد�تها. من �جلالية 

�ل�صيا�صي �حلاد  �ل�رش�ع  �أن �صهادة هوؤالء �صتثبت وجود  �ملُ�صتدَعى  ويعتقد 

�إن  �لقائلة:  بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و�أن �صهادتهم �صتدعم وجهة �لنظر 

�التهامات �ملُوّجَهة �إليه تقع �صمن “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”.

هذه �لطريقة تخالف �لطريقة �ل�صحيحة يف “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”، و�أنه علّي 

ما  ومعرفة  )�لتَُهم(،  �ل�صكوى  يف  �لو�رد  �لعمل  �إىل  �أوالً  �أنظـر  �أن  دويف[  ]�لقا�صي 
�إذ� كان ذ� طبيعة �إجر�مية بحق �الإن�صان، وعليه ف�صيكون خارج �إطار “�ال�صتثناء 

�ل�صيا�صي”.

قانون  فاإن  باالإن�صانية،  متعلقة  جر�ئم  �إليه  �ملوجهة  �لتهم  من  �أي  كانت  فاإذ� 

“�ال�صتثناء �ل�صيا�صي” ال ينطبق عليها.

�إن �التهامات �لتي تقدمت بها �إ�رش�ئيل ت�صع هذ� �ملو�صوع خارج “�ال�صتثناء 

�ل�صيـا�صي”.

�الأخرى  �لهجمات  �إىل  باالإ�صافة  �ملدنيني  بالركاب  مملوءة  با�صات  تفجري  �إن 

�أي ُبعد �صيا�صي غري ُبعد �الإرهاب. مثل هذه  �لتي ��صتهدفت مدنيني ال تعّب عن 

يكن  وال  �حلرب،  �أثناء  يف  حدثت  ولو  حتى  عاملياً  ��صتُنِكرت  قد  كانت  �لهجمات 

لها عندما يقوم بها �الإرهابيون. وقد رف�صت �ملحكمة )�ال�صتئناف( “�ال�صتثناء  حتمُّ

�ل�صيا�صي” يف حاالت مماثلة لهذه �حلالة.

�ل�صيا�صي” يف هذه �حلالة، فاإن  “�ال�صتثناء  �أن ُيطبّق  وملا كان من غري �ملمكن 

يجب  فاإنه  وعليه  قيمة،  ذ�ت  تكون  لن  مرزوق  �أبو  يطلبها  �لتي  �ل�صهود  �صهادة 

رف�صها.

�لتي  �التهامات  ور�ء  �إ�رش�ئيل  بدو�فع  و�ملتعلق  �ل�صابق  �لثاين  �ملو�صوع  �أما 

�أوردها �أبو مرزوق، تعاون �أمريكا يف ق�صية �لت�صليم، فاإن ذلك لي�ص من تخ�ص�ص 

�لق�صاء، ولن ندخل فيه.
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و�لعك�ص  �لقانون،  عليها  يحا�صب  للقانون  مالفة  كل  لي�ص  فاإنه  وبو�صوح، 

�صحيح. ولهذ� يكن �لقول �إن �ملحا�صبة �لقانونية جتّذرت ح�صب حاجة وم�صلحة 

�ملجتمع. ومن هذ� �مل�صمون يكن �لقول �إن �أولئك �لذين يعملون كق�صاة وحمامني 

يقومون  فهم  وبهذ�  �ل�صيا�صي،  للج�صم  و�الأف�صل  �ل�رشوري  لتحقيق  ي�صعون 

باتخاذ قر�ر�ت �صيا�صية.

كما ذكرت ]�لقا�صي دويف[ �صابقاً فاإن “�نطباق �ال�صتثناء �ل�صيا�صي على عمل 

�جلرية  �رتكاب  وقت  يف  �الإجر�مي  بالعمل  �ملحيطة  بالظروف  متعلق  �صيا�صي 

�ل�صهود:  �صهادة  �إىل  �ال�صتماع  �أرف�ص  فاإنني  ولهذ�  ور�ءها”،  بالدو�فع  ولي�ص 

 يا�رش عرفات، ود. ن�صري �لعاروري، و�رشيف ب�صيوين، وحممود �لزهار، وزياد 

يا�صني،  و�أحمد  �لفالوجي،  وعماد  �لزعنون،  و�صليم  كاظم،  وحممد  عمرو،  �أبو 

ووت�ص،  �إي�صت  ميدل  ومنظمة  بت�صيلم  �الإن�صان  حلقوق  منظمتني  عن  وممثلني 

وكذلك �أبناء �جلالية �لفل�صطينية وقيادتها.  

ل�صهادة  �ال�صتماع  مرزوق  �أبو  يطلب  �لذي  �لثالث  باملو�صوع  يتعلق  وفيما 

و�ل�صيا�صي.  �لع�صكري  �جلناحني  بني  ما  حما�ص  ُبنية  يف  �لف�صل  ليبنّي  �ل�صهود 

فقط  الأنه  �لع�صكري؛  �جلناح  �أعمال  عن  م�صوؤول  غري  �إنه  مرزوق  �أبو  ويقول 

م�صوؤول عن �جلناح �ل�صيا�صي.

كما لوحظ �صابقاً فاإن �دعاء �إ�رش�ئيل ال يعتمد فقط على م�صوؤولية �أبو مرزوق 

�أن على  تدل  �إثباتات  على  �عتمدت  و�إمنا  �لتاآمر،  ونظرية  �لع�صكري  �جلناح   عن 

�أبو مرزوق �تخذ خطو�ت و�إجر�ء�ت لتفعيل �لعمل �لع�صكري؛ ولهذ� فاإن �أي �إثبات 

متعلق ببُنية حما�ص غري �رشوري. وعليه فاإن �صهادة �لو�ردة �أ�صماوؤهم ت�صبح 

غري �رشورية ومرفو�صة.

و�ملو�صوع �لر�بع �لذي �أثاره �أبو مرزوق حول م�صد�قية بر�هني �إ�رش�ئيل، فمن 

�ملعروف �أن معظم �الإثباتات �لتي وردت كانت من �عرت�فات �أبو �أحمد حممد �صالح 

و�ال�صطهاد...  �لتعذيب  حتت  �العرت�فات  بهذه  �أدىل  �أنه  مرزوق  �أبو  يرى  �لذي 

ومن هنا، فاإن �أبو مرزوق ي�صعى لال�صت�صهاد مبحمد �صالح، وكذلك بـليا ت�صمل 
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لهذ�  �لطلب  وهذ�  ووت�ص.  �إي�صت  ميدل  منظمة  وممثل  بت�صيلم  منظمة  وممثل 

 �لبهان يعب عن �إ�صاءة لفهم وظيفة قا�صي �لت�صليم �ملتخ�ص�ص فقط بالنظر يف 

ق�صايا �لت�صليم.

فاإنه  �لطالبة،  �لدولة  به  تتقدم  �لذي  �لبهان  بثقل وم�صد�قية  يتعلق  �أما فيما 

لي�ص من �خت�صا�ص قا�صي �لت�صليم. ويتوجب علي ]�لقا�صي دويف[ قبول جميع 

�لب�هني �لتي تقدمت بها �لدولة �لطالبة �أنها حقائق ال تقبل �ل�صّك. ومن هنا، فاإن 

�صهادة هوؤالء لن تكون ذ�ت �عتبار.

�أما فيما يتعلق بثقل �صهادة �إ�صماعيل �لبع�صي، �لذي كان �رشيكاً يف ح�صاب 

�أن  �ملتوقع  من  فاإنه  حلما�ص.  �لع�صكري  للجناح  �الأمو�ل  منه  ُحّولت  �لذي  �لبنك 

�صهادة �لبع�صي �صتكون غري مهمة، وهذه �ل�صهادة يف �أح�صن �الأحو�ل �صتوؤثر يف 

�لدفاع يف �أثناء �ملر�فعة، وعليه فاإنها غري �رشورية �الآن.

و�ملتعلقة  �أجلها،  من  �ل�صهود  �إىل  �ملُ�صتدَعى  يحتاج  �لتي  �خلام�صة  و�لق�صية 

هت �إليه من �إ�رش�ئيل،  باال�صتدالل على حقه يف طلب تفا�صيل �التهامات �لتي ُوجِّ

على  �الأمريكي  �لد�صتور  تطبيق  ن�صتطيع  ال  باأننا  �لقول  �ل�صعب  من  لي�ص  فاإنه 

�أن �ل�صخ�ص �ملعني هنا لي�ص مو�طناً  �الآخرين فيما يتعلق بالق�صاء، وخ�صو�صاً 

�أمريكياً. فقد عا�ص �أبو مرزوق يف �أمريكا لعدة �صنو�ت، كما و�أن عدد�ً من �أوالده 

مو�طنون �أمريكيون بالوالدة، ولكنه مل يتقدم بطلب �جلن�صية �الأمريكية و�ختار 

�أن يبقى على جن�صيته �الأ�صلية، و�ل�صبب ور�ء ذلك قد يكون �أنه ينظر لنف�صه كاأحد 

قياد�ت �صعبه يف بالده يف �مل�صتقبل. وبهذ� �خليار، فاإنه ال ي�صتطيع �ملطالبة بحماية 

د�صتورية.

هذ� ال يعني �أن �لنظام �الإ�رش�ئيلي لن ينح �ملتهم باالإجر�م حقوقه �الإن�صانية 

جاك  �لقا�صي  تعامل  خالل  من  بو�صوح  ذلك  ظهر  فقد  �ل�صخ�صي،  بالدفاع 

وين�صتني ]Jack Weinstein[ مع ق�صية �أحمد/ ويجن �صنة 1989.

لقد منح �لدفاع يف تلك �لق�صية �حلقوق �الإن�صانية �الأ�صا�صية من ناحية نظرية 

�أفرج  �أنه  و�حلقيقة  وين�صتني،  �لقا�صي  �لنظرية  �لناحية  عن  عب  وقد  وعملية. 

�لق�صية  هذه  يف  �حلكم  فاإن  �الأحو�ل  كل  ويف  �إ�رش�ئيل.  �إىل  ت�صليمه  بعد  �أحمد   عن 

ال يتو�فق مع �حلكم يف تلك �لق�صية.
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�مل�صطلحات  بتو�صيح  �ملتعلقة  مرزوق  �أبو  �أثارها  �لتي  �ل�صاد�صة  �لق�صية 

�لتي وردت يف ت�رشيحاته، فقد و�فقت �حلكومة على ذلك،  �لعربية و�الإ�صالمية 

�ل�صهود. وتت�رشف �ملحكمة با�صت�صافة د. يو�صف  �ملُ�صتدَعى عدد�ً من  و�أح�رش 

�لقر�صاوي من قطر، ود. رودلف بيرتز ]Rudolph Peters[ من �إيرلند�. ويبدو 

�أن �صاهد�ً و�حد�ً �صيكون كافياً. وملا كان �لبوفي�صور خالد �أبو �لف�صل ي�صكن يف 

�لواليات �ملتحدة، فاإنني ]�لقا�صي دويف[ �صاأكون م�رشور�ً لل�صماع منه، �أو �أي من 

�الآخرين �خلب�ء يوم �الأربعاء 1996/4/17 �ل�صاعة 9:30 يف غرفة 318، كما مّت 

�التفاق �صابقاً. 

�الأخرى  �لق�صايا  �إنهاء  على  �لطرفني  حمامو  �تفق   1996/3/29 جل�صة  ففي 

�لتي حتتاج �إىل �إثباتات. و�إنني ]�لقا�صي دويف[ �أفرت�ص �أنهم تو�صلو� �إىل �تفاقية 

يوم  جل�صة  يف  تفا�صريهم  �إىل  �ال�صتماع  �صيتم  �أنه  و�أتوقع  �خل�صو�ص.   بذلك 

17 ني�صان/ �أبريل. 

�ملطلوبة،  �الإثباتات  حول  لالأ�صئلة  فقط  �صت  ُخ�صِّ �ملذكرة  هذه  �أخرى  مرًة 

وال تعب بحال من �الأحو�ل عن ر�أيي ]�لقا�صي دويف[ يف �أن �أبو مرزوق ي�صتحق 

�لت�صليم �أم ال. 

)�نتهت �ملذكرة(

�أغلقت مذكرة حمكمة �ال�صتئناف �لباب �لذي �أر�د حمامو �أبو مرزوق فتحه الإطالة 

�أمد عملية �لتقا�صي، رمبا بانتظار حدوث تطور�ت �أو تدخالت �صيا�صية ت�صاعد على 

فاإن  ذلك،  �مل�صتطاع. وعلى  قدر  لـ“�إ�رش�ئيل”  ت�صليمه  توؤّجل  �أو  �إطالق �رش�حه... 

�إ�صد�ر قر�ر يق�صي  �إىل  �أيار/ مايو  �لقا�صي �لعن�رشي دويف �صارع يف �ل�صابع من 

بت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” دون �ال�صتماع الأبو مرزوق، �أو �أي من �صهوده. 

�أو حتى تلّقي رد منه �أو من ُمَوَكليه على حمتويات طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. وجاء 

يف قر�ر �لقا�صي دويف �لذي حمل عنو�ن “مذكرة مع �أمر ق�صائي”:

�إ�رش�ئيل  حكومة  به  تقدمت  �لذي  �لت�صليم  لطلب  �لق�صائية  �الإجر�ء�ت  هذه 

يقول  حما�ص.  حلركة  �ل�صيا�صي  �جلناح  م�صوؤول  مرزوق،  �أبو   ال�صتالم 

�أبو مرزوق باأن حما�ص تبحث عن �إعادة هوية �ل�صعب �لفل�صطيني ووطنه، بعّدة 
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طرق منها �لعمل �لثقايف، و�لعناية �ل�صحية، وخدمات �جتماعية �أخرى، باالإ�صافة 

�إىل �لوعي �ل�صيا�صي بق�صايا �لفل�صطينيني. ويقر باأن هناك جناحاً ع�صكرياً يقوم 

لـحما�ص  �لع�صكري  �جلناح  �أن  �إ�رش�ئيل  وتّدعي  �إ�رش�ئيل.  يف  ع�صكرية  بعمليات 

ت�صليم  �إ�رش�ئيل  طلبت  �لتي  تلك  �لعمليات  هذه  ومن  ع�صكرية  عمليات  بعدة   قام 

�أبو مرزوق ب�صببها.

و�للتنَْي  �لت�صليم،  �تفاقية  1، و2 من  باملادتني  �ملحكمة مقيّدة  وم�صوؤولية هذه 

�أر��صيها  يف  �ملوجود  �ل�صخ�ص  بت�صليم  �ملتفقتان  �لدولتان  تقوم  �أن  على  تن�ّصان 

عندما ُيتهم بالقيام باأحد �أو جميع �الأعمال:

�الأعمال  �رتكاب  وكذلك  باجلرح،  و�لت�صبّب  و�جلرح  و�لذبح،  �لعمد،  �لقتل 

�أعاله �أو �لتاآمر الرتكابها.

ولقد تقدمت �إ�رش�ئيل ب�صكو�ها �صده، و�صاأقوم باختيار �الأدلة �لتي �أوردتها، 

�إىل ما يوجب �العتقاد باأنه �صيجّرم بذلك ف�صاأقوم بتاأكيد ذلك  لي  ويف حال تو�صُّ

ل�صكرتري �لوالية.

تقدم �أبو مرزوق با�صتدعاء للمثول �أمام �ملحكمة، وقد ذكر فيه �أن �لبند �لذي 

متتلك  ال  �ملحكمة  هذه  فاإن  وعليه  �رشعي،  غري  �لت�صليم  الإجر�ء�ت  عليه  �عتمد 

�ل�صلطات �لق�صائية لعقد �جلل�صة �ملطلوبة للتثبُّت من �الأدلة. وقد �أثار ذلك معرت�صاً 

على �لت�صليم.

�إمكانية  يف  �لنظر  حلني  ل  يوؤجَّ �لعادة  يف  �ملحكمة  �أمام  �ملثول  يف  �لنظر  و�إن 

�لت�صليم. ويرى �أبو مرزوق �أن غياب �ل�صلطة �لق�صائية لهذه �ملحكمة يكفل �لنظر 

يف �ال�صتدعاء �ملقدم. وملا كنُت �أرى �أن هذه �ملحكمة لديها �ل�صلطة �لق�صائية لعقد 

جل�صة �لت�صليم، فاإنني �أرف�ص طلب �أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة.

�ملثول  يف  مرزوق  �أبو  لطلب  رف�صه  ور�ء  �لكافية  �الأ�صباب  �لقا�صي  ي�رشح  ثم 

ت�صليم  تبادل  �تفاقية  يف  ورد  ما  وبع�ص  �لت�صليم  عملية  وي�رشح  �ملحكمة،  �أمام 

�ملجرمني بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. ويف�رش روؤيته لكيفية تناول �لقا�صي، 

�إليها.  و�صل  �لتي  �لنتيجة  �إىل  لي�صل  �لق�صايا  هذه  يف  و�صالحياته  وم�صوؤولياته 

ويو��صل �لقا�صي دويف كالمه قائالً:
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يّدعي حمامي �أبو مرزوق �أنه ينبغي عليَّ �أن �أقرر فقط مبوجب قانون والية 

�أم ال.  �ل�صخ�ص  �إ�رش�ئيل جتّرم  �لتي تقّدَمت بها  �الإثباتات  �إذ� كانت  نيويورك ما 

�لتي  ُيَد�ن لو ُطبِّق قانون نيويورك. ولكنني، وباالإثباتات  �أن  �أنه ال يكن  ويظن 

نيويورك  قانون  يف  مرزوق  �أبو  ُيدين  ما  �أجد  �أن  �أ�صتطيع  �إ�رش�ئيل  بها  تقّدَمت 

للواليات  �ل�صخافة  من  و�صيكون  �أي�صاً.  �ملتحدة  للواليات  �لفيدر�يل  و�لقانون 

�إليه ُتعّد جر�ئم فيدر�لية  �أو �لتُهم �ملوّجهة  �ملتحدة رف�ص �لت�صليم؛ الأن �ملخالفات 

ولكنها ال ُتعّد جر�ئم حملية ح�صب قانون �لوالية.

وعليه فاإنني �أرف�ص طلب �أبو مرزوق �لذي يودُّ فيه رف�ص �لت�صليم باعتبار �أن 

قانون نيويورك ال ُيدين �التهامات �ملوجهة �إليه.

والية  وقانون  �الأمريكي  �لفيدر�يل  �لقانون  مذكرته  يف  �لقا�صي  ي�رشح  ثم 

“�إ�رش�ئيل”  مذكرة  باأن  �ملتعلقة  �التفاقية  بنود  بع�ص  �رشح  يف  ويدخل  نيويورك. 

مل ُتِدْنُه بتهم ت�صتحق �لت�صليم. وحتت عنو�ن “�الأ�صباب �ملُحتملة للتجرمي” يتناول 

وكيفية  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  ت�صمنها  �لتي  �التهامات  تفا�صيل  �لقا�صي 

ترجمتها �إىل �أعماٍل �إجر�مية، وي�صتنتج ما يلي: 

�إن هناك �أ�صباباً حمتملة الأن يكون �أبو مرزوق قد تاآمر، و�أنه يقف ور�ء �نفجار 

�لقنبلة �النتحارية يف 1994/10/19. لقد وجدُت �أن حما�ص م�صوؤولة عن �الأحد�ث 

�أي�صاً مع  �أبو مرزوق متوّرط  �أتفّح�ص �لزعم باأن  �أْن  �لو�ردة، وبالتايل عليَّ �الآن 

�جلهة �ملتاآمرة على ذلك.

�الأحد�ث، وباأنها  بهذه  علِم  باأنه  �إثبات  �أي  لي�ص هناك  باأنه  �أبو مرزوق  يّدعي 

�صتحدث قبل حدوثها �أو يف �أثناء ذلك، �أو �أنه لديه �لقوة ملنعها، �أو �أنه ب�صكٍل مبا�رش 

تقدمي  يف  ف�صلت  �حلكومة  �أن  و�أ�صاف  �جلر�ئم.  هذه  يف  م�صارك  مبا�رش  غري  �أو 

�إثباتاتها يف �أن �أبو مرزوق �أمر، �أو �قرتح، �أو �أنه علِم عن هذه �الأحد�ث، �أو �أنه عرف 

�ملتهمني �مل�صاركني فيها. ولكنه جتاهل قانون �لتاآمر، وكيفية جترمي �ملتاآمرين.

لقد مّت �العتماد يف تطبيق �ل�صبب �ملحتمل على �أبو مرزوق على علمه ومعرفته 

�ملكتب  م�صوؤول  مرزوق  �أبو  �أن  �لت�صليم  طلب  يف  ُذِكر  حيث  حما�ص.  يف  كقائد 

�أمر  �أعمالها ووظائفها. فهو م�صوؤول عن  �ل�صيا�صي ملنظمة حما�ص، وبالتايل عن 
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و�لقطاع.  و�ل�صفة  �إ�رش�ئيل  يف  و�ملدنيني  �جلنود  �صّد  حما�ص  �أعمال  وتوجيه 

�ملكتب  عن  م�صوؤوالً  ب�صفته  حما�ص  �أن�صطة  بع�ص  بدعم  مرزوق  �أبو  وقام  كما 

�ل�صيا�صي، كما ولعب دور�ً هاماً يف تنظيم وبناء حما�ص، و�الإ�رش�ف على �جلناح 

�لع�صكري يف حما�ص �مل�صوؤول عن هذه �الأعمال �الإرهابية، ويف تعيني �مل�صوؤولني 

عن �لقيادة �لع�صكرية يف �جلناح �لع�صكري.

�لتي �رتكبتها  �أبو مرزوق عن هذه �الأحد�ث  �إ�رش�ئيل م�صوؤولية  وحتى تثبت 

�لتي  باالأحد�ث  بالتحديد  علمه  تثبت  �أن  �إ�رش�ئيل  على  يتوجب  ال  فاإنه  حما�ص، 

�أن  تثبت  �أن  �إ�رش�ئيل  على   .]....[ �صتحدث  باأنها  ي�صعر  كان  �أنه  �أو  �رتكابها،   مّت 

�أبو مرزوق كان مو�فقاً على �رتكاب �أعمال غري قانونية. و�أن �الأعمال �لتي حدثت 

“كانت نتائج متوقعة” لهذه �ملو�فقة )�ملوؤ�مرة(.

حما�ص  يف  ع�صو�ً  كان  مرزوق  �أبو  �أن  الإثبات  كافٍ  دليل  من  �أكرث  هناك 

نتيجة  عن  عبارة  هي  بها  �ملتهم  �الأحد�ث  و�أن  �الأحد�ث،  تلك  لفعل  تاآمرت   �لتي 

لهذ� �لتاآمر.

�أبو مرزوق باأنه م�صوؤول معتب عن �جلناح �ل�صيا�صي حلما�ص، و�أن  يعرتف 

للجناح  لي�صلمها  دوالر  �آالف  �صبعة  �أحمد  �أبا  �أعطى  باأنه  عليه  �عرت�فات  هناك 

�أعماالً  يرتكبون  كانو�  حما�ص  �أع�صاء  باأن  علم  و�أنه  كما  حلما�ص.  �لع�صكري 

�إرهابية �صّد �ملدنيني كاأهد�ف للحركة.

و�عتب �لقا�صي �ملقابلة �لتي �أجر�ها �أبو مرزوق مع تلفزيون �ملنار �للبناين دليالً 

�إىل  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أ�صار  حما�ص.  حلركة  �لع�صكرية  �الأعمال  عن  م�صوؤوليته  على 

�صهادة �ل�صيخ �حلانوتي، و�عرت�فات حممد �صالح، خالل �لتحقيقـات �الإ�رش�ئيلية 

�لبنك  �صجالت  ت�صّمن  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم  طلب  “�إن  وقال:  معه.  جِريت 
ُ
�أ �لتي 

 1992/8/12 بني  �لفرتة  يف  حما�ص  حركة  ح�صاب  �إىل  �أمو�ل  عبه  ُحوِّلت  �لذي 

و1992/9/12”، وقال: 

��صتقبل  �صيكاغو  يف  توملان  بنك  فـي  �صالح  حممد  ح�صاب  �أن  تبنّي   لقد 

منها  و�حد  كل  قيمة  �صيكات  ع�رشة  �لفتـرة  تلك  وخالل  دوالر.   52,000 
مبلغ  ُحّول   ،1993/1/19 ويف  �أبيب.  تل  يف  بنٍك  يف  �رُشفت  دوالر  �آالف   خم�صة 
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مائتي �ألف دوالر من ح�صاب �أبو �أحمد يف �صيكاغو �إىل ح�صاب ربحي عبد �لرحمن 

يف �صيكاغو، �لذي يعمل �رّش�فاً يف ر�م �هلل. كما و�أرَفقت “�إ�رش�ئيل” ك�صفاً باالأمو�ل 

�لتي تت�صمن حتويل �أبو مرزوق ملبالغ باهظة �إىل ح�صاب �أبي �أحمد يف �صيكاغو.

يف ظّل هذه �الإثباتات �ملقدَّمة �صّد �أبو مرزوق، فاإنني �أجد �أن هناك �صبباً حمتمالً 

لالعتقاد باأن �أبو مرزوق متورط يف عملية �لتاآمر ودعمها من خالل حما�ص. كما 

علَِم بتخطيطات حما�ص  �أبو مرزوق  �أن  �ملحتمل متوفر يف  �ل�صبب  �أن  �أجد  و�أنني 

للتاأكد  �ملايل  بالدعم  وتقدم  �لقيادة  �ختار  و�أنه  �لقاتلة،  و�لهجمات  لالإرهاب، 

مرئية  نتيجة  عن  عبارة  هي  �لهجمات  هذه  و�أن  �صتحدث،  �لهجمات  هذه  �أن   من 

وحمتملَة لهذ� �لتاآمر.

م�شداقية االإثباتات و�شحُتها:

�لتي  و�ملعلومات  �الأور�ق  �أن  �إثبات  �إىل  �لقا�صي  يتعّر�ص  �لعنو�ن  هذ�  حتت 

و�أن  �صحيحة،  وحمتويات  وثائق  من  للت�صليم  طلبها  يف  “�إ�رش�ئيل”  بهـا  تقّدمـت 

وزنـها و�لتاأكد من م�صد�قيتها لي�ص من �صمن وظيفته كقا�صي ت�صليم. ثم يذهب 

�إىل �إثبات �أن لي�ص هناك �رشورة الإعادة ترجمة وتف�صري �الإفاد�ت و�ملقابالت �لتي 

�أبو مرزوق ب�صبب عدم دقتها، وينتهي �إىل �لقول باأنه مل ينظر يف  ��صتُخِدمت �صّد 

“�إ�رش�ئيل” من �الأدلة و�لب�هني كافٍ  تلك �الإفاد�ت و�ملقابالت؛ الأن ما تقدمت به 

لقبول طلب �لت�صليم. وقال:

�إن �ل�صبب �لذي يكمن ور�ء �لوقوف يف هذه �جلل�صة �أمامي لي�ص للنظر يف وزن 

تدعم  �لب�هني  �أن  يف  �لقر�ر  التخاذ  و�إمنا  مرزوق،  �أبو  لتجرمي  �ملقدَّمة  �لب�هني 

�العتقاد باأن �أبو مرزوق مذنب باجلر�ئم �ملتهم بها.

النتيجة:

طلب  يف  للحكم  جل�صة  لعقد  �لق�صائية  �ل�صلطة  متلك  �ملحكمة  هذه  كانت  ملا 

�لت�صليم تبعاً للمادة 18، ف�صل 3184، فاإن ��صتدعاء �أبو مرزوق لطلب �ملثول �أمام 

�ملحكمة مرفو�ص.

و�إن  �لوالية،  �صكرتري  �إىل  �صت�صلَّم  �ل�صهود  و�إفاد�ت  و�لب�هني  �لوثائق  �إن 

�لواليات  بني  �لت�صليم  التفاقية  طبقاً  مرزوق  �أبو  �ملتهم  لت�صليم  �صي�صدر  كتاباً 
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�ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. وعليه فاإن �ملتهم ُيحتجز يف �صجن مانهاتن، مركز �الإ�صالح 

�الإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  بعد  لـ“�إ�رش�ئيل”  ت�صليمه  يتم  حتى  نيويورك،   ملنطقة 

�لدبلوما�صية �ملطلوبة.

�إبر�هيم غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، بادر فور �صدور �لقر�ر �إىل:

�ملوؤ�مرة  هذه  ب�صدة  تدين  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �أن  �إعالن 

 �الأمريكية على �ل�صعب �لفل�صطيني وعلى م�صرية �ملقاومة �ل�رشعية �صّد �الحتالل 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وغ�صب  حنق  تثري  �صوف  �خلطوة  وهذه  �ل�صهيوين. 

�ملوؤ�مرة  لهذه  �لت�صدي  عن  يتو�نو�  لن  �لذين  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأمة 

�ملجاهد  �رش�ح  و�إطالق  �لت�صليم  عملية  الإيقاف  مكان  كل  يف  و�ملو�جهة   بالتنديد 

�أبو مرزوق فور�ً.

وقال غو�صة يف تعقيب حمّرر:

قر�ره  �أر�صل  دويف  كيفن  �الأمريكي  �لقا�صي  فاإن  �ملتوفرة  �ملعلومات  ح�صب 

�لدفاع  حمامي  �إىل  لل�صهاينة  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  ت�صليم  على  باملو�فقة 

مبا�رشًة، بعيد�ً عن جل�صة �لق�صاء ودون �أن يعطي �لدفاع �لفر�صة لطرح وجهة 

�لق�صاء  بني  و��صح  لتو�طوؤٍ  تكري�صاً  �خلطوة  هذه  جاءت  وقد  �جلل�صة.  يف  نظره 

�لكيان  دولة  �إىل  مرزوق  �أبو  �لدكتور  لت�صليم  �الأمريكية  و�الإد�رة  �الأمريكي 

�ل�صهيوين. ويف هذ� �لوقت بالذ�ت، وقبل ثالثة �أ�صابيع من �النتخابات �ليهودية 

التفاقية  وتطبيقاً  �النتخابات،  هذه  يف  �لفوز  فـر�صة  �لعمل  وحزب  برييز  ملنح 

على  �الآن  �ل�صهيوين  �لكيان  خارجية  وزير  بار�ك  يعكف  �لتي  �الأمني  �لتعاون 

�ملُّرة  �لثمار  �إحدى  تعتب  �خلطة  و�أن  كما  و��صنطن،  يف  كري�صتوفر  مع  توقيعها 

و�رتكاب  لبنان  على  �الأمريكي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  بعد  �ل�صيخ  �صـرم  ملوؤمتر 

جمزرة قانا.

تابعت ق�صية  �لتي  �لع�صي  نادية  �ل�صيدة  �أبو مرزوق  فاإن زوجة  ومن جهتها، 

زوجها خطوة خطوة من د�خل �لواليات �ملتحدة، حيث ظلّت قريبة منـه، الحظت �أن 

قر�ر �لقا�صي �لعن�رشي �لذي يقع يف 65 �صفحة �صـدر دون عقد جل�صة، مو�صحة 

�أن �ملحكمة �الأمريكية قامت بنقل ثالث ن�صخ؛ لكل من �الإد�رة �الأمريكية، وحمامي 

د. �أبو مرزوق، وثالثة لل�صحافة.
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و�أكدت �لع�صي �أن جلنة �لدفاع عن د. �أبو مرزوق الحظت �أن �لقا�صي �أخذ باأقو�ل 

�حلكومة �الأمريكية دون �أي عالقة للقر�ر بالعد�لة �أو حتى �ملو�صوعية، و�أ�صارت 

�إىل �أن �ملحامي �صتانلي كوهني طلب �إيقاف �حلكم ملدة 30 يوماً، على �أن يقدم طلباً 

الإعادة �لنظر خالل هذه �ملدة.

طلب  دويف  �لقا�صي  �أن  عن  وك�صفت  للقر�ر،  ده�صتها  عن  �لع�صي  و�أعربت 

من  جمموعة  مرزوق  �أبو  د.  بت�صليم  قر�ره  من  يومني  قبل  زوجها  حمامي  من 

و�أ�رشطة  �صحفية  مقابالت  تت�صمن  بالدكتور  خا�صة  �أور�ق  حول  �لتو�صيحات 

�أن  و�أ�صافت  �أخطاء.  على  حتتوي  وترجمات  باحلا�صوب،  �إدخالها  مّت  م�صورة 

�لقا�صي �تخذ قر�ره قبل و�صولها �إليه.

�إال �أنها ��صتبعدت �أن تقوم �الإد�رة �الأمريكية بت�صليم �أبو مرزوق �إىل “�إ�رش�ئيل”، 

�لوزر�ء  ورئي�ص  كري�صتوفر  و�رن  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أن  �إىل  م�صرية 

من  كلٍّ  على  �ملحتملة  و�لعو�قب  �النعكا�صات  يعرفان  برييز  �صمعون  �الإ�رش�ئيلي 

تظن  �أنها  �لع�صي  و�أ�صافت  مرزوق.  �أبو  د.  ت�صليم  نتيجة  و�أمريكا  “�إ�رش�ئيل” 
��صتغر�بها الأن  متاأنية”، معربة عن  “�أنهما �صيدر�صان مو�صوع ت�صليمه ب�صورةٍ 
يعلن برييز عب �الإعالم �الإ�رش�ئيلي نيته �الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمـد يا�صني )�لزعيم 

ي�صدر  �لذي  �لوقت  يف  �حلياة(  مدى  بال�صجن  و�ملحكوم  حما�ص  حلركة  �لروحي 

فيه قر�ر “�أمريكي” بت�صليم زوجها. و�أكدت �أن توقيت �الإعالن عن �إمكانية ت�صليم 

زوجها ما هو �إال قر�ر �صيا�صي يخدم �النتخابات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية على حدٍّ 

�صو�ء، ونّوهت �إىل �أن �خلب �أثار �نزعاجاً لدى �جلالية �لعربية يف �لواليات �ملتحدة، 

و�صدمة الأبنائها �لذين تلقو� �خلب بعد عودتهم من �ملد�ر�ص. وملّحت �إىل �أن �أ�صو�ت 

خم�صة ماليني عربي �أمريكي مهمة الأي مر�صح للرئا�صة �الأمريكية؛ وعلى �الإد�رة 

�الأمريكية �أن تعي ذلك، ح�صب تعبريها.



332

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 املحامي مايكل كينيدي يتحدث خالل املوؤمتر ال�شحفي عن رف�س د. مو�شى 

لقرار اال�شتئناف

 املحامي �شتانلي كوهني 

مع د. اأبو مرزوق

 ال�شيدة اأم عمر زوجة د. اأبو مرزوق 

يف وقفة ت�شامنية معه






