


الف�صل اخلام�س ع�صر

َرْفـ�س ال�ضتـئناف



ي 
د

كيني
ل 

ك
ي

ما
و

ين، 
و

�شي
ب

ف 
ي

رش
�

د 
م

حم
ر 

و
�ش

في
و

رب
ق: ال

و
ز

مر
و 

ب
ميا اأ

حما



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات335

َرْفـ�س ال�ضتـئناف

َرْفـ�س ال�صتـئناف

كان ال بدَّ من ��صتئناف قر�ر �لت�صليم �لذي �أ�صدره �لقا�صي �لعن�رشي دويف.

هما  بديلني  حمامينَْي  �إىل  مرزوق  �أبو  عن  �لدفاع  مهمة  �صنِدت 
ُ
�أ �ملرحلة  هذه  يف 

كينيدي  ومايكل  م�رشي،  �أ�صل  من  وهو  ب�صيوين،  �رشيف  حممد  �لبوفي�صور 

Michael Kennedy، �للذ�ن تقدما بطلب ال�صتئناف قر�ر �لت�صليم يف 1996/5/31، 

ُبنِي على نقطتني �أ�صا�صيتني تتفّرع عنهما نقاط جانبية �أخرى.

�لنقطة �الأوىل: وقوع �لقا�صي دويف يف �خلطاأ عند رف�ص طلب �أبو مرزوق تقدمي 

ال  �لذي  حالته،  على  �ل�صيا�صي”  “�ال�صتثناء  حّق  بانطباق  يتعلق  فيما  �صهوده 

ت�صمله �تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني ل�صنة 1962 بني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

و“�إ�رش�ئيل”.

�لنقطة �لثانية: وقوع �لقا�صي دويف يف �خلطاأ برف�صه �إعطاء �أبو مرزوق �لفر�صة 

لتقدمي �صهود �الإثبات على �أن دو�فع طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �صيا�صية، �الأمر �لذي 

ت�صتثنيه �أي�صاً �تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني �مل�صار �إليها.

تقرير د. اأني�س فوزي قا�شم:

ونظر�ً خلطورة �لتطور �لذي مثله قر�ر �لت�صليم �ل�صادر عن �لقا�صي �لعن�رشي 

دويف، فقد �رتاأت حركة حما�ص �إيفاد �أحد �أبرز �ملحامني �لفل�صطينيني �إىل نيويورك 

كي يدر�ص ملف �لق�صية، ويرفع تقرير�ً عنها �إىل قيادة �حلركة “�ملكتب �ل�صيا�صي” 

يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان. وكان �أن وقع �الختيـار على د. �أني�ص فوزي قا�صم �لذي 

لطلب  �أبو مرزوق، تلخي�صاً  �لع�صي، زوجة  نادية  �ل�صيدة  �إىل   1996/8/24 قدم يف 

�ال�صتئناف �لذي قّدمه كٌل من �ملحاميني ب�صيوين وكينيدي �إىل �ملحكمة �ملركزية يف 

جنوب نيويورك.
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قال قا�شم يف تقريره:

ب�صيوين  �رشيف  �لبوفي�صور  من  �ملقدمة  للمذكرة  ملخ�صاً  يلي  فيما  �أعر�ص 

و�الأ�صتاذ مايكل كينيدي �إىل �ملحكمة �ملركزية �لفيدر�لية يف منطقة جنوب نيويورك 

باإعادة  �اللتما�ص  �ملحكمة  من  �لدفاع  فيها  يطلب  مذكرة  وهي   .1996/8/2 بتاريخ 

�لنظر يف �حلكم �ل�صادر عن قا�صي �ال�صرتد�د �ملت�صمن �إجابة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

لطلبها ��صرتد�د د. �أبو مرزوق.

كاملة.  ترجمتها  �ل�صعب  من  و�صيكون  مطبوعة،  �صفحة  مئة  يف  �ملذكرة  تقع 

�أ�صيف  و�صوف  �ملذكرة،  مبحتوى  �ملُِخل  غري  �لتلخي�ص  هذ�  و�صع  ر�أيت  ولذلك 

�رشوحاتي—كلما �قت�صى �الأمر ذلك—مو�صوعة بني قو�صني لكي �أميّز بني مذكرة 

�ملحامني وتعليقاتي.

يثري �لدفاع عن د. �أبي مرزوق �لنقاط �لتالية:

�أ. ��صتثناء �جُلْرم �ل�صيا�صي:

تن�ص �ملعاهدة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية �خلا�صة باال�صرتد�د يف �ملادة �ل�صاد�صة، 

فقرة 4، على �أنه ال يجوز قبول طلب �ال�صرتد�د �إذ� كان �جُلرم �مل�صند للمتهم يعتب 

�ل�صخ�ص  ��صتطاع  �إذ�  �أو  �صيا�صي،  طابع  ذ�  �لت�صليم  منه  �ملطلوب  �لبلد  قانون  يف 

جرية  ب�صبب  ومعاقبته  ملحاكمته  هو  ��صرتد�ده  طلب  �أن  �إثبات  ت�صليمه  �ملطلوب 

ذ�ت طابع �صيا�صي.

ولطالب  �ملتهم.  ت�صليم  طلب  على  �ملو�فقة  يجوز  ال  �حلالتني،  هاتني  مثل  يف 

�اللتمـا�ص )د. مو�صى �أبو مرزوق( �حلق مبوجب هذه �ملعاهدة �أن يّدعي �أن �صلوكه 

طابع  ذو  ال�صرتد�ده  “�إ�رش�ئيل”  طلب  و�أن  عادياً،  جرمياً  ولي�ص  �صيا�صياً  كان 

الأ�صباب  مطلوب  مرزوق  �أبو  د.  �أن  تّدعي  �أنها  ولو  �صيا�صية،  ودو�فعه  �صيا�صي 

جرمية عادية.

و�لق�صية �ملطروحة هنا هي حّق طالب �اللتما�ص يف �صماع بيّناته، ولكن �لقا�صي 

�لذي كان ينظر �لق�صية حَرَمه من هذ� �حلق.
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وطالُِب �اللتما�ص يعتقد �أنه ب�صفته رئي�ص �لذر�ع �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يقع 

يف نطاق “�ال�صتثناء” �لو�رد يف �ملعاهدة؛ الأن ن�صاطه يرتكز على �جلو�نب �ل�صيا�صية. 

وهذ� حّق �أ�صا�صي له يف �لتعبري عن �آر�ئه، ويف حرية ممار�صة معتقد�ته، ويف حرية 

�النتماء الأي جماعة �صيا�صية. وحيث �إن طالب �اللتمـا�ص يلعب دور�ً رئي�صياً يف بناء 

ولدى  �صيا�صية،  دو�فع  ذ�  يكون  �الإ�رش�ئيلي  �لطلب  فاإن  �لفل�صطينية،  �ملوؤ�ص�صات 

طالب �اللتما�ص ما يثبت �ّدعاَءه.

�إن قا�صي �لت�صليم قد حَرَم طالب �اللتما�ص من تقدمي بيّناته و�إثباتاته حني رف�ص 

�لتي ت�صمنت  �ملعاهدة  لن�صو�ص  �لرف�ص فيه خرق  طلبه ب�صكل م�صتعجـل، وهذ� 

ن�صو�صاً ل�صالح �ل�صخ�ص �ملطلوب ��صرتد�ده. هذ� ف�صالً عن �أن �لفقه �الأمريكي قد 

ورد ب�صكل قاطع على حّق �ل�صخ�ص �ملطلوب ��صرتد�ده يف تقدمي بيناته.

�إن  وخاطئ:  �رشيح  وب�صكل  �ال�صرتد�د،  طلب  نظر  �لذي  �لقا�صي  قال  لقد 

خارج  تقع  فهي  وبالتايل  �الإن�صانية”،  �صّد  “جرية  هي  منها  �مل�صتكى  �الأعمال 

نطاق “�ال�صتثناء”. �إن هذ� �لذي يقول به �لقا�صي لي�ص له �أي �صابقة يف تاريخ �لفقه 

�الأمريكي.

�إن �لتعبري �لو�رد يف �لقر�ر “جرية �صّد �الإن�صانية” وردت يف حماكمة نورمبج، 

كما وردت تعريفات لها، ولي�ص من بني هذه �لتعريفات ما يت�صمن �الأعمال �مل�صتكى 

منها يف حّق د. �أبو مرزوق.

كما �أن ما قال به �لقا�صي مل يِرد يف طلب �ال�صرتد�د �الإ�رش�ئيلي. ولو �فتـر�صنا 

جدالً �أن �لطلب �الإ�رش�ئيلي يقوم على هـذه �لتهمة، فاإن هذ� ال يحول دون حّق طالب 

�اللتما�ص يف �صماع بيناته.

�ال�صتثناء  مناق�صة  يف  حقه  من  �اللتما�ص  طالب  حرمان  يف  �لقا�صي  �أخطاأ  لقد 

طالب  حـّق  تدعم  �لتي  �لق�صائية  �ل�صو�بق  قر�ءة  يف  و�أخطاأ  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد 

�اللتما�ص. �أوردت �ملذكرة جمموعة �ل�صو�بق �لق�صائية �لتي �عتمد عليها �لقا�صي، 

“��صتثناء  ب�صاأن  بيناته  �صماع  يف  حقه  يف  مرزوق  �أبو  د.  طلب  توؤيد  جميعها  وهي 

�لقا�صي لطالب �اللتما�ص بتقدمي  �ملعاهدة ولو �صمح  �ل�صيا�صي” من نطاق  �جلرم 

لقد  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد  �ال�صتثناء  �صمن  تقع  ق�صيته  �أن  الت�صح  و�صهوده  بيناته 
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�صّكل  �إنه  حيث  من   ،96 �أبريل  يف  �ل�صادر  �الأّويل  قر�ره  يف  نف�صه  �لقا�صي  ف�صح 

قناعته ورّتب �لقر�ر قبل �أن ي�صمع �أي بينات يكن لطالب �اللتما�ص �أن يقدمها.

و�لذي  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد  �ال�صتثناء  مغزى  يف  ن  �لتمعُّ يف  �لقا�صي  ف�صل  لقد 

بيناته،  تقدمي  يف  ��صرتد�ده  �ملطلوب  حّق  ��صتخد�م  �إ�صاءة  دون  �حلوؤول  به  ق�صد 

به تقدمت  �لذي  �ال�صرتد�د  طلب  �إن  �صلطاتها.  ��صتخد�م  �إ�صاءة  دون   و�حلوؤول 

“�إ�رش�ئيل”—وكما �صنبني فيما يلي—لي�ص له �أي دو�فع �إال �لدو�فع �ل�صيا�صية.

و�ختتمت �ملذكرة هذ� �جلزء من �لدفاع بحق د. �أبو مرزوق ب�صماع بيناته، وبيان 

�ملعاهدة، و�نطباقه على حالته، وذلك على �صند من ن�صو�ص  �لو�رد يف  �ال�صتثناء 

�ملعاهدة و�الأحكام �لق�صائية �الأمريكية.

ب. “�لتجرمي �ملماثل” بني قانون �لدولة طالبة �ال�صرتد�د وقانون �لدولة �ملطلوب 

�إليها �لت�صليم:

مقدِّمة: ]�إذ� كان �لفعل �لذي ُيعزى �إىل �ملتهم جرية يف قانون �لبلد طالب �لت�صليم 

ولكنه لي�ص جرية يف قانون �لبلد �ملطلوب منه �لت�صليم، �متنع ت�صليم �ملتهم. وهذ� 

ما يعرف بالتجرمي �ملماثل[.

�رتكاب جناية. ففي  بالن�صبة لتهمة �ال�صرت�ك يف  لي�ص هناك متاثل يف �جلرية 

�لواليات �ملتحدة، يكون �ال�صرت�ك الرتكاب جرية “حمدد�ً”، �أما �التهام باال�صرت�ك 

يف �رتكاب جرية ب�صكل عام فهو �تهام غام�ص وفيه خرق ملبادئ �لقانون.

عليه  َياأَثم  فعل  فاإنه  حمدد”  “ق�صد  ذ�  �ال�صرت�ك  كان  �إن  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

�لفاعل، بينما يف “�إ�رش�ئيل” يكون �ال�صرت�ك ذ� “ق�صد عام”. حتدد �ملادة �لثانية من 

وبالتايل  جناية،  �رتكاب  يف  �مل�صاركات  ومق�صود—�أنو�ع  و�عٍ  �ملعاهدة—وب�صكل 

فاإن �لتُهم �ملوجهة للدكتور �أبو مرزوق ال تت�صمن جنايات يكن طلب �ال�صرتد�د 

�جلنايات  من  �أي  بارتكاب  مرزوق  �أبو  تتهم  ال  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �صيّما  ال  مبوجبها، 

�ملن�صو�ص عليها.

�إن �لتُهم �ملوجهة لطالب �اللتما�ص هي تهم من�صو�ص عليها يف قانون �لعقوبات 

�أ�صا�صها  يف  هي  جرية  �رتكاب  يف  “�ال�صرت�ك”  تهمة  �إن   .1977 لعام  �الإ�رش�ئيلي 
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تعود �إىل �لقانون “�الأجنلو�صاك�صوين” وهو ما تتبعه “�إ�رش�ئيل”. �إال �أنه من �ملهم 

مالحظة �أن من بني 185 بلد�ً يف �لعامل، فاإن 50 بلد�ً فقط تتبنى هذ� �ملفهوم.

وهي  �لفيدر�يل،  �لقانون  وكذلك  قانونها  والية  لكل  فاإن  �ملتحدة،  �لواليات  ويف 

جميعها تختلف عن بع�صها �لبع�ص.

�إن �لقا�صي �لذي نظر يف ق�صية د. �أبو مرزوق تبنّى �صابقة ق�صائية فيدر�لية، 

�صحيح.  غري  �لت�صور  وهذ�  �الإ�رش�ئيلي،  �لقانون  مع  ذلك  يف  تتماثل  �أنها  وظّن 

كل  قانون  من  جزء�ً  لي�صت  �لفيدر�لية  �لق�صائية  �ل�صابقة  �أن  ذلك  �إىل  وُي�صاف 

�لو�جب  �لقانون  باعتباره  نيويورك  والية  قانون  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة،  �لواليات 

تطبيقه على هذه �لق�صية، وطبقاً لقانون والية نيويورك، فاإن �ملتهم ال يكن �إد�نته 

الأن �رشكاَءه �الآخرين كانو� قد �رتكبو� تلك �جلرية، �أو الأنهم جميعاً ينتظمون يف 

�لتح�صري و�مل�صاركة يف �رتكاب �جلرية.

�إن “�إ�رش�ئيل” تتهم د. �أبو مرزوق بارتكاب جر�ئم �الغتيال، وحماولة �الغتيال، 

هنا  ومن  جناية.  �رتكاب  يف  و�مل�صاركة  �جل�صدي،  �الأذى  يف  و�لت�صبب  و�لقتل، 

��صتخل�ص �لقا�صي �أن �لقانون �لفيدر�يل هو �لو�جب �لتطبيق، مع �أن �لقا�صي نف�صـه 

كان وقد �صبق له ��صتناد�ً ل�صو�بق ق�صائية و�أْن حَكَم �أّن قانون والية نيويورك هو 

�لقانون �لو�جب �لتطبيق يف ق�صايا �ال�صرتد�د.

�لبلد �ملطلوب منه  ]يف ق�صايا ��صرتد�د، فاإن على قا�صي  �ل�صبب �الحتمايل:  ج. 

ت�صليم �ملتهم �أن يتفح�ص �مل�صتند�ت و�الأدلة �ملقّدمة، رمبا توؤدي �إىل �إد�نة �ملتهم �أن 

�لقا�صي هنا ال يفح�ص �الأدلة كما لو كان هو �لقا�صي �لذي �صيحكم يف بر�ءة �ملتهم 

بني  وقوية  �حتمالية  عالقة  بوجود  نف�صه  يقنع  لكي  �الأدلة  يف  ينظر  �إنه  �إد�نته،  �أو 

�ملتهم و�لتهم �ملُ�صندة �إليه[.

�إن طالب �اللتما�ص يّدعي �أن:

�صاأنـها  من  يكون  جدية،  بينات  توجد  حني  متوفر�ً  يكون  �الحتمايل  �ل�صبب   .1
�ل�صخ�ص  بيـن  عـالقة  هناك  �أن  من  وح�صيف،  عادي،  رجل  نف�ص  يف  تخلق  �أن 

�ملطلوب ��صرتد�ده وبني �لتهم �ملوجهة �إليه.
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2. �إن كل بينة مقدمة يجب �أن تكون جدية وذ�ت م�صد�قية.
على  فاإن  ت�صليمه،  �ملطلوب  �ل�صخ�ص  �إىل  موجهة  ُتهم  عدة  هناك  تكون  وحني   .3

�لقا�صي �أن يعزو كل بينة �إىل �جلرية �ملتعلقة بها.

�إن �لبينات �ملقدمة يجب �أن تكون يف جمملها مقبولة قانوناً وتنه�ص �إىل م�صتوى 

“�ل�صبب �الحتمايل”.

�إن �لكمَّ �لهائل من �لبينات �ملقدم من “�إ�رش�ئيل” يحتاج �إىل �لكثري من وقـت طالب 

�اللتما�ص لكي يفندها ويرد عليها وي�رشح هذه �لبينات. �إن حرمان طالب �اللتما�ص 

يف  حقه  من  له  وحرمان  كبري  ف  تع�صُّ فيه  �لبينات  على  للرد  �إمهاله  يف  طلبه   من 

حماكمة عادلة.

�إن طالب �اللتما�ص يوؤكد �أن “�ل�صبب �الحتمايل” غري متوفر يف هذه �لق�صية، و�أن 

“�ل�صبب �الحتمايل”.  �إىل م�صتوى  �لبينات �ملقدمة لي�صت مقبولة قانوناً، وال ترقى 

و�أنه بعدم منحه �لفر�صة لبيان تعليقه على �لبينات يحرمه من حماكمة عادلة.

وهذ�  �ملعاهدة،  من  �ل�صاد�صة  �ملادة  �صلب  يف  و�رد  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إن 

�صبب  هناك  كان  �إذ�  ما  وبيان  �لبينات،  مناق�صة  يف  �حلق  �اللتما�ص  لطالب   يوفر 

�حتمايل �أم ال.

لقد قررت �ملحكمة �لفيدر�لية �لعليا �أن على �لقا�صي �لذي ينظر طلب �ال�صرتد�د 

عالقة  على  �ملـتهم  �أن  قناعة  وت�صّكل  م�صد�قية  ذ�ت  بينات  هناك  �أن  مـن  يتاأكد  �أن 

�حتمالية بالتهم �مل�صندة �إليه. �إن جمرد �ل�صّك يف �لعالقة ما بني �ملتهـم يطيح بـ“�ل�صبب 

�الحتمايل”. يجب �أن يكون “�ل�صبب �الحتمايل” قائماً على �صند من ت�صكيل قناعة 

�ملتهم  باأن  معقولة  قناعة  هناك  و�أن  وقعت،  قد  �جلرية  بـاأن  لالعتقاد  معقولة 

�رتكب �جلرية. �أما �لبينات �لتي تكون غام�صة عامة وغري ذ�ت عالقة باملو�صوع 

“�صبب  �أ�صا�صاً لوجود  وال تتمتع بامل�صد�قية، فاإنها جميعها مرفو�صة وال ت�صّكل 

�حتمايل”.

لتلك  �ملوؤيدة  و�مل�صتند�ت  �اللتما�ص  طالب  �إىل  �ملوجهة  �لتهم  ��صتعر��ص  ومن 

�لتهم، جند ما يلي:
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1. �إن �لتهم �ملوجهة لطالب �اللتما�ص مل تذكر �أنه �رتكب تلك �جلر�ئم �صخ�صياً، �أو 

كان لديه علم بها، �أو �أنه �صارك يف �لتخطيط لها.

2. �إن �لتهم هي “�ال�صرت�ك” يف �جلرية مبوجب �لقانون �الإ�رش�ئيلي، و�لتي تختلف 

عن �لو�صف �لذي �أطلقه �لقا�صي على “�ال�صرت�ك” �لو�رد يف �لقانون �الأمريكي.

ل �إليها �لقا�صي من �أن طالب  3. �إن �لقانون و�لوقائع ال يوؤيد�ن �لنتيجة �لتي تو�صَّ

�الأعمال  كافة  عن  م�صاءلته  �إىل  يوؤدي  �صيا�صية  منظمة  يف  با�صرت�كه  �اللتما�ص 

�جلرمية �لتي ت�صدر عن �ملنظمة �لتي ينتمي �إليها.

�أن  من  �لنتيجة  يوؤيد  ما  �الحتمايل”  بـ“�ل�صبب  �ملتعلق  �الأمريكي  �لفقه  يف  لي�ص   .4

جميع �أنو�ع �ملعلومات و�لبينات يكن �صمها يف حزمة و�حدة و�ال�صتدالل منها 

على وجود “�ل�صبب �الحتمايل”.

�أن  من  �لنتيجة  يبر  ما  �الحتمايل”  بـ“�ل�صبب  �خلا�ص  �الأمريكي  �لفقه  يف  لي�ص   .5

طالب  حّق  من  يقلل  عامل  هي  �آخرين،  ِقبَل  من  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  ب�صاعة 

�اللتما�ص يف بيان وجاهة �لبينات �ملقدمة �صده ويف م�صد�قيتها ويف �بتعادها عن 

معايري “�ل�صبب �الحتمايل”.

لقد طالب د. �أبو مرزوق باحلق يف �رشح تنظيم حما�ص ومن �أنها منظمـة لي�صت 

مكّر�صة للعمل �لع�صكري، و�أن �لعديد من �أع�صائها ال يار�صون �لعنف. و�أن �جلناح 

�ل�صيا�صي �لذي يتزعمه طالب �اللتما�ص لي�ص هو �جلناح �لع�صكري وال عالقة بني 

�الثنني، و�أن حمـا�ص تدير يف و�صح �لنهار يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مد�ر�ص، 

وهي  وخريية،  ودينية  �جتماعية  وموؤ�ص�صات  طبية،  وعياد�ت  وم�صت�صفيات، 

موؤ�ص�صات معروفة لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ولل�صلطة �لفل�صطينية وحلكومات �لعديد 

من �لدول، و�أن لي�ص يف ن�صاط هذه �ملوؤ�ص�صات ما هو �إجر�مي، وطالب �اللتما�ص هو 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، وهو �صخ�صية �صيا�صية حتظى باحرت�م، ومل ُيخفِ يوماً 

مركزه ودوره ون�صاطه ومل ي�صارك يف �أّي �أعمال عنف.

تهمة  وعلى  �لو�ردة  �التهامات  على  و��صحة  تاأثري�ت  ذ�ت  �لوقائع  هذه  �إن 

“�ال�صرت�ك” ب�صكل خا�ص وكذلك على “�ال�صتثناء” �لو�رد يف �ملعاهدة.
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وجهة  ب�رشح  �اللتما�ص  لطالب  �لفر�صة  �إعطاء  �لقا�صي  رف�ص  فقد  ذلك،  ومع 

نظره وبيان �أوجه �لق�صور يف بينات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

ربط  يف  ف�صله  ب�صبب  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إىل  �لو�صول  يف  �لقا�صي  �أخطاأ  د. 

�لبينات �ملقدمة بالتهم �مل�صندة لطالب �اللتما�ص:

حما�ص  �أن  زعمت  عنف  حو�دث  بع�رشة  قائمة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قدمت 

�رتكبتها، وف�صلت �حلكومة يف بيان �أو �الّدعاء باأن طالب �اللتما�ص قد �رتكب �أّياً من 

َ لها. هذه �حلو�دث، �أو خطط لها �أو ح�رشَّ

لقد ��صتنتج �لقا�صي �أن د. �أبو مرزوق ب�صبب موقعه يف حما�ص ُيعّد “م�صاركاً” 

“ُيعتب” كذلك. ولكن لو طبقنا قانون والية نيويورك على  �أو قد  يف هذه �جلر�ئم 

هذه �لتهم لتبني �أن ال بينة قدمتها �حلكومة يكن �أن ت�صّكل “�صبباً �حتمالياً” لتورط 

طالب �اللتما�ص. وكان يجب على �حلكومة �أن تبني م�صاركة طالب �اللتما�ص يف كل 

�جلر�ئم �لتي تّدعيها ب�صكل حمدد.

لقد قدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بينات مطعوناً يف م�صد�قيتها. فهي بينات تقوم 

على �عرت�فات ح�صلت عليها �حلكومة بالتعذيب. وقدمت هذه �لبينات باللغـة �لتي 

عِطيت بها، وقد �أقر �لقانون �الإ�رش�ئيلي مبد�أ عدم جو�ز تقدمي �عرت�فات بغري �للغة 
ُ
�أ

بالعبية،  تلخي�صها  متَّ  ثم  بالعربية،  �الإفاد�ت  هذه  عِطيت 
ُ
�أ فقد  بها.  عِطيت 

ُ
�أ �لتي 

وقدمت �إىل �ملحكمة باالإجنليزية. وال يخفى على �أحد مقد�ر �الأخطاء �لتي حت�صل 

عن  بعيدة  �العرت�فات  هذه  تكون  وبهذ�  �أخرى،  لغة  �إىل  لغة  من  مادة  ُترتَجم  حني 

�مل�صد�قية و�جلدية.

م�صاركة  حول  �الحتمايل  �ل�صبب  �إىل  للو�صول  بينة   14 �إىل  �لقا�صي  ��صتند  لقد 

د. �أبو مرزوق باالأعمال �مل�صندة �إليه. فقد ��صتند �لقا�صي �إىل مقالة جملة فل�صطني 

�مل�صلمة، وهذه �ملجلة لي�صت جملة حما�ص، �إال �أن �ملقالة �مل�صار �إليها مل تذكر مو�صى 

�إليها يف  �أبو مرزوق باأي �صكل من �الأ�صكال، ومل تربط بينه وبني �الأحد�ث �مل�صار 

�ملقال. هذ� باالإ�صافة �إىل �ل�صّك �جلدي يف �صحة �لرتجمة من �لعربية �إىل �لعبية �إىل 

�الإجنليزية.
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يف  ع�صو  �أنه  مرزوق  �أبو  د.  مع  لبنان  يف  جرت  تلفزيونية  مقابلة  �إىل  و��صتند 

�جلناح �لع�صكري �أو �أنه �صارك يف �الأحد�ث.

�أي  �إىل �عرت�ف يا�رش حجازي �خلّطي. ومل يِرد يف �العرت�ف  �لقا�صي  و��صتند 

�إ�صارة �إىل د. �أبو مرزوق وم�صاركته يف �لتهم �مل�صندة �إليه. وكذلك �حلال يف �عرت�فات 

�صليبي،  وفهد  عطايا،  �أبو  وحممد  عقل،  وخمي�ص  �لبعلوجي،  �أ�رشف  من   كل 

�أحمد فهي  �أبي  �إفادة  �أما  وحممد �صالح، و�صعد بد�رنة، و�أين �صدر، و�ملقد�صي. 

ِخذت بالتعذيب، وهذ� ف�صالً عن �أنه تر�جع عنها 
ُ
لي�صت بينة ذ�ت وزن ب�صبب �أنها �أ

�أبو مرزوق و�الأحد�ث  د.  �إفادته مل تربط بني  فاإن  بعد، ويف جميع �حلاالت،  فيما 

�مل�صتكى منها.

و�صالح  مو�صى،  وبا�صم  �صمارة،  �أبو  و�صفيان  م�صامح،  �أبو  �صيد  �إفاد�ت  �أما 

هذه  �أ�صارت  وقد  �أحمد.  �أبي  �إفادة  لتاأكيد  �لقا�صي  �إليها  ��صتند  فقد  �لعاروري، 

�أبي عمر  �أن  “�أبي عمر”، وهو ��صم جمهول ومن �ل�صعب تاأكيد  �إىل ��صم  �الإفاد�ت 

هو د. �أبو مرزوق، �إال �أنه وعلى فر�ص ذلك، فاإن �أّياً من تلك �الإفاد�ت مل تذكر �أن �أّياً 

منهم قد تعامل مع د. �أبو مرزوق يف �ملجال �لع�صكري.

�أما بالن�صبة ل�صجالت �لبنوك، فقد ��صتند �إليها �لقا�صي للو�صول �إىل قناعة باأن 

د. �أبو مرزوق قد ��صتخدم هذه �الأمو�ل ل�رش�ء �أ�صلحه لتمويل “عمليات �إرهابية”. 

�أو  �أو يدعمه  يثبته  ما  لي�ص هناك  �لقا�صي خاطئ؛ الأنه  ِقبَل  �ال�صتنتاج من  �إن هذ� 

�ملبالغ  �الأغر��ص �خلريية، و�أن جمموع  ��صتُخِدمت لغري  �الأمو�ل  �أن تلك  يدل على 

7,110 دوالر�ت،  �أبو مرزوق مل تتجاوز يف جمموعها  د.  �إىل  �لقا�صي  �لتي عز�ها 

ِتيحت �لفر�صة ل�صماع �إفاد�ت د. �أبو مرزوق ب�صاأنها، لتغري وجه 
ُ
 وهي مبالغ، لو �أ

�حلق يف �لدعوى.

وبالنتيجة، وخالفاً ملا تو�صل �إليه �لقا�صي، فاإنه ال توجد بينة و�حدة ذ�ت وزن 

تربط بني طالب �اللتما�ص و�الأعمال �مل�صتكى منها.

ولو �أخذنا �الأحد�ث �مل�صتكى منها بحق طالب �اللتما�ص، لتاأكد لنا تهافت �لبينات 

�لتي قدمتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.
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�صابط  وهي  جوالن،  مرمي  �إفادة  �حلكومة  قدمت   :1990/7/28 حادثة   .1
 بولي�ص �إ�رش�ئيلي، و�إفادة يا�رش حجازي. لي�ص يف �أي من �الإفادتني ما يذكر عالقة

د. �أبو مرزوق باحلادث �ملذكور. ومل يِرد يف �إفادة حجازي �أي �إ�صارة �إىل �أنه يعرف 

�جلرية. وكذلك �حلال مع  تلك  �رتكاب  �تفق معه على  �أو  �لتقاه،  �أو  �أبو مرزوق، 

بوجود  قناعته  ت�صكيل  يف  �الإفـاد�ت  تلك  �إىل  �لقا�صي  يرتكز  ومل  �حلكومة.  �إفادة 

“�صبب �حتمايل”. وجدير بالذكر �أن �إفادة مـرمي جوالن �لتي ت�صمنت �إفادتها �إفادة 
حجازي مل تكن موجودة يف �أثنـاء �لتحقيق مع حجازي، ولذلك فاإن �أقو�لها ت�صتند 

�إىل رو�يات �الآخرين مما يطعن يف م�صد�قية �إفادتها.

�إن رف�ص �لقا�صي تقييم هذه �الإفاد�ت ومناق�صتها يثبت �خلطاأ �لذي وقع فيه يف 

�ال�صتدالل على “�ل�صبب �الحتمايل” بني �أبو مرزوق و�حلادثة �مل�صار �إليها.

طرف  �أي  من  ُت�رِش  مل  �لبعلوجي  �أ�رشف  �صهادة  �إن   :1990/12/14 حادثة   .2
َيُقم  ومل  ذلك.  خالف  يثبت  ما  �حلكومة  تقدم  ومل  مرزوق،  �أبو  د.  مع  عالقته  �إىل 

�لقا�صي مبحاولة ��صتنتاج �لعالقة بينهما. ومع ذلك، فقد ��صتنتج �لقا�صي “�ل�صبب 

�الحتمايل” وربطه بالدكتور �أبو مرزوق، ��صتناد�ً �إىل �إد�نة �أ�رشف �لفالوجي. وهذ� 

��صتنتاج غري معقول.

3. حادثة 1992/1/1: مل تقدِّم �حلكومة �أي بينة تثبت �أو تربط بني �أبو مرزوق 
عقل  خمي�ص  �إفادة  �إىل  ��صتند�  و�لقا�صي  �حلكومة  ولكن   ،1992/1/1 وحادثة 

��صم يوِرد  مل  عقل  خمي�ص  �أن  �إال  �حلادثة،  تلك  �رتكبت  �لتي  هي  حما�ص  �أن   من 

د. �أبو مرزوق ال ب�صبب معرفة، �أو عالقة، �أو تو�طوؤ، �أو ��صرت�ك، �أو �أنه “حتى �صمع 

�إىل مقالة يف فل�صطني �مل�صلمة حيث مل يِرد  �أبو مرزوق. و��صتند �لقا�صي  با�صم د. 

��صم �أبو مرزوق يف تلك �ملقالة.

4. حادثة 1992/5/17: ��صتند �لقا�صي يف �لو�صول �إىل “�ل�صبب �الحتمايل” �إىل 
�أبو مرزوق  د.  �لع�صكري، بينما  �لذي هو ع�صو يف �جلناح  �أبو عطايا  �إفادة حممد 

للدكتور ذكر  �أي  عطايا  �أبو  يوِرد  مل  ذلك  ومع  �ل�صيا�صي.  �جلناح  رئي�ص   هو 

�أبو مرزوق، �أو �أنه �لتقاه، �أو �تفق معه على �رتكاب تلك �جلرية.
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 كما ��صتند �لقا�صي �إىل مقالة فل�صطني �مل�صلمة �لتي مل تذكر �أو ت�رش �إىل م�صاركة

�أبو مرزوق يف تلك �حلادثة.

5. حادثة 1992/6/25: ��صتند �لقا�صي، مرة �أخرى، �إىل �إفادة �أبو عطايا ومقالة 
فل�صطني �مل�صلمة، وذلك بالرغم من �أن ��صم �أبو مرزوق مل يِرد يف هاتني �لوثيقتني.

فل�صطني  يف  ومقالة  �صليبي  فهد  �إىل  �لقا�صي  ��صتند   :1993/7/1 حادثة   .6
�مل�صلمة، وذلك بالرغم من �أن ��صم �أبو مرزوق مل يِرد يف هاتني �لوثيقتني.

7. حادثة 1994/4/6: ��صتند �لقا�صي �إىل �إفادة حممد �حلاج �صالح و�إىل مقالة يف 
فل�صطني �مل�صلمة، ومل يِرد يف هاتني �لوثيقتني ما يربط بني د. �أبو مرزوق و�حلادثة 

�مل�صار �إليها.

�حلادثة  بني  يربط  ما  بد�رنة  �صعد  �إفادة  يف  يِرد  مل   :1994/10/13 حادثة   .8
من تعليمات  �أو  توجيهات  ��صتلم  �أنه  بد�رنة  يذكر  ومل  مرزوق،  �أبو  ود.   هذه 

د. �أبو مرزوق.

 9. حادثة 1994/10/9: مل تِرد يف �إفادة �ملقد�صي ما يفيد بوجود رو�بط ما بني
د. �أبو مرزوق و�حلادثة �ملذكورة.

من �صل�صلة هذه �حلو�دث وجمموع �الإفاد�ت �ملقدمة، لي�ص هناك ما يبر �إيجاد 

“�صبب �حتمايل” ما بني د. �أبو مرزوق و�حلو�دث �مل�صكوِّ منها.

هـ. عدم كفاية �أدلة �حلكومة:

�أن بافرت��صه  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إىل  �لو�صول  يف  بد�ية  �لقا�صي   �أخطاأ 

د. �أبو مرزوق هو ع�صو يف �جلناح �لع�صكري.

�إن �حلكومة مل تقدم �أي بينة ذ�ت وزن تثبت �أن �أبو مرزوق �صارك يف �رتكاب 

جناية. والإثبات ذلك، على �حلكومة �أن تقّدم ما ين�صئ “�صبباً �حتمالياً” معقوالً، كما 

لو �أن �أبو مرزوق �صارك �أو و�فق على �رتكاب �أعمال غري م�رشوعة، �أو �أنه �رتكب 

�أعماالً من �صاأنها تقوية �رتكاب �الأعمال غري �مل�رشوعة. وف�صلت �حلكومة يف تقدمي 

�ل�صيا�صي  �لن�صاط  بني  معقولة  ر�بطة  �إيجاد  يف  �حتمالياً  �صبباً  ي�صّكل  �أو  يثبت  ما 

للدكتور �أبو مرزوق و�لعمليات �مل�صكوِّ منها.
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�أع�صاء  �أن  يعلم  كان  مرزوق  �أبو  د.  �أن  �إىل  ت�صري  �لبينات  “�إن  �لقا�صي:  يقول 

حما�ص كانو� يرتكبون �أعماالً �إرهابية �صّد �ملدنيني وذلك تنفيذ�ً الأهد�ف حما�ص”. 

 1994/12/10 �أذيعت من بريوت يف  �إىل مقابلة تلفزيونية  �لقا�صي يف ذلك  و��صتند 

بعد يوم من حادث �إطالق �لنار يف �لقد�ص.

فاإن  �حلكومة،  قبل  من  يقدم  مل  �ملقابلة  لهذه  �لكامل  �ل�رشيط  �أن  من  وبالرغم 

�أثار طالب �اللتما�ص نقاطاً مهمة  �أخذت من مقالة �صحفية. وقد  مقتطفات منه قد 

تتعلق بالرتجمة من �لعربية �إىل �لعبية �إىل �الإجنليزية، مما كان يقت�صي معه على 

�لطلـب،  رف�ص  �لقا�صي  �أن  �إال  لذلك،  م�ص�صة  ��صتماع  جل�صة  يعقد  �أن  �لقا�صي 

ومن هذ� يكن �لقول: �إن �ملقابلة �لتلفزيونية هي بينة ال وزن لها وال م�صد�قية، وال 

يكن �العتماد عليها لتكوين “�صبب �حتمايل”.

وعلى �فرت��ص قبول تلك �ملقابلة كبيّنة، فاإن تلك �لت�رشيحات جاءت بعد وقوع 

وال  �حلكومة  ال  �أنه  وُيالَحظ  وقوعها.  على  �لتعليق  معر�ص  يف  وجاءت  �حلادثة، 

�أن طالب �اللتما�ص كان على علمٍ م�صبق باحلادثة، مما يطعن يف  �إىل  �أملََحا  �لقا�صي 

��صتخال�صات �لقا�صي.

من  �صند  على  قائمة  �جلز�ئية  �اللتما�ص  طالب  م�صوؤولية  �إن  �لقا�صي  ويقول 

�أقو�ل و�إفاد�ت �أبو �أحمد، و�صيد �أبو م�صامح، و�صفيان �أبو �صمارة، وبا�صم مو�صى، 

و�صالح �لعاروري.

هـي  �صالح،  مبحمد  �ملعروف  �أحمد،  �أبي  �إفادة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  يجب   بد�ية، 

عدنا  ولو  لها.  قيمة  ال  �إفاد�ت  فهي  �لباقي،  �أما  معني.  بوزن  تتمتع  �لتي  �لوحيدة 

الإفادة  �أبي �أحمد لوجدنا �أنها �إفادة قال �لقا�صي: “�إنه ال ي�صتند �إليها”. ومع ذلك، 

مرزوق  �أبو  د.  عالقة  تثبت  �أحمد  �أبي  �إفادة  �أن  من  عقيدته  و�صكل  �إليها  ��صتند 

ِخذت 
ُ
�أ �أحمد  �أبـي  �إفادة  �أن  �إىل  �لقا�صي  �إليها. ومل يلتفت  �مل�صار  �لع�رشة  باالأحد�ث 

ق�صائية  �صو�بـق  �إىل  هنا  �لدفاع  �أ�صار  م�صد�قيتها...  يف  يطعن  مما  �لتعذيب  حتت 

�لقا�صي  �لتعذيب. ومل يلتفت  �ملاأخوذة حتت  �الإفاد�ت  مماثلة طعن فيها يف �صحة 

ذ�ته،  �لقا�صي  �إىل  ُقدِّمت  ثانية  �إفادة  يف  �إفادته  عن  تر�جع  �أحمد  �أبا  �أن  �إىل  كذلك 

 وقال فيها �أبو �أحمد �أن ال عالقة لطالب �اللتما�ص يف هـذه �لعمليات غري �مل�رشوعة. 
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خذت بالعربية 
ُ
وال د�عي لتكر�ر ما ذكرناه �صابقاً مـن �لطعن يف �صحة ترجمة �إفادة �أ

وُترجمت �إىل �لعبية ثم ُترجمت �إىل �الإجنليزية.

ومن جميع ما تقدم يظهر بو�صوح �أن ما ��صتند �إليه �لقا�صي ال ينه�ص ك�صبب 

�حتمايل مل�صاركة طالب �اللتما�ص يف �أي من �لعمليات �مل�صار �إليها.

�إن  �أحمد ذ�ت قيمة، فاإنها تقول:  �أبي  �إفادة  �أن  وعلى �صبيل �لفر�ص �جلديل من 

�لذي قام بتوزيع �ملبالغ على �جلناح �لع�صكري يف حما�ص هو �أبو �أحمد نف�صه. وقال 

مل�صاعدة  خريية  موؤ�ص�صات  من  �الأمو�ل  بجمع  يقوم  مرزوق  �أبو  د.  �إن  �أحمد:  �أبو 

�لعامل �الإ�صالمي. �إال �أن �لقا�صي ��صتنتج بال �صندٍ يدعم ر�أيه من �أن �الإ�صارة �لو�ردة 

�إىل  �أبو مرزوق”. و��صتند يف ذلك  “ د.  �أبو عمر تعني  �إىل ��صم  يف �الإفاد�ت �الأخرى 

�أبو مرزوق ُيعَرف كذلك با�صم �أن د.  �أبو �صمرة. �صحيح  �إفادة �صفيان   ما ورد يف 

“�أبو عمر”، وهذه عادة متبعة يف �لعامل �لعربي من �أن ُي�صّمى �ل�صخ�ص با�صم �بنه 
يكن  فال  جد�ً.  �ل�صائعة  �الأ�صماء  من  هي  عمر”  و“�أبو  “عمر”  ��صم  �أن  �إال  �لبكر، 

�جلزم �أن كل “�أبي عمر” هو د. مو�صى �أبو مرزوق.

�أما ما ��صتخل�صه �لقا�صي من �حل�صابات �لبنكية فهي ��صتخال�صات غري �صائغة 

وخاطئة. �إن �حل�صابات �مل�صار �إليها تفيد باإر�صال مبالغ ال تتجاوز 7,110 دوالر�ت 

كان  لـو  �أنه  تنبئ  �حلال  وداللة  �ل�صخ�صية،  مرزوق  �أبو  ح�صابات  على  م�صحوبة 

�لق�صد متويل عمليات غري م�رشوعة مَلَا قام باإ�صد�ر �صيكات �صخ�صية وعلى �أور�ق 

لتمويل  �رُشِفت  �أو  ُجِمعت  �الأمو�ل  تلك  باأن  يفيد  ما  هناك  ولي�ص  �خلا�صة.  �لبنك 

عمليات غري م�رشوعة.

�ألف دوالر  �أحمد حّرر �صيكات بلغ جمموعها خم�صون  �أبا  �إن  تقول �حلكومة: 

مقد�ره مبلغ  �صحب   1993/1/19 يف  و�إنه   ،1992/9/12-8/12 بني  ما  �لفرتة   يف 

هذه  �إن  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �رش�ف  �إىل  �صيكاغو  يف  ح�صابه  من  دوالر  �ألف  مئتا 

�أن  ُيعقل  �أبو مرزوق ب�صيء. ولذلك ال  �إىل  �الأقو�ل، على فر�ص �صحتها، ال ت�صري 

ي�صتند �لقا�صي �إىل حتريك هذه �ملبالغ وي�صتخل�ص م�صاركة �أب مرزوق يف �الأمر.

ل مبالغ حل�صاب �أبي �أحمد يف �صيكاغو. �إن  وتقول �حلكومة �إن �أبو مرزوق حوَّ

�حل�صاب �لذي ت�صري �إليه �حلكومة هو ح�صاب م�صرتك با�صم �أبو مرزوق و�إ�صماعيل 
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�حل�صاب  يف  �إيد�عها  مّت  �لتالية  �ملبالغ  �إن  �حلكومة:  وتقول  �لبع�صي.  �صليم 

،1993/1/20 يف  دوالر  �ألف  و135   ،1992/12/29 يف  دوالر  �ألف   300  �ملذكور: 

و300 �ألف دوالر يف 1993/1/25. ولكن �لقا�صي رف�ص �أن يعطي �لفر�صة لطالب 

�اللتما�ص يف �أن يبني َمْن قام بتحويل هذه �ملبالغ. وهذ� كله يطعن يف ��صتخال�صات 

�لقا�صي. وما يوؤيد ذلك �أن �حلكومة مل تقدم بينة و�حدة من �أن �أبو مرزوق قد حّول 

�أي مبالغ �إىل �أبي �أحمد. 

)�نتهى تقرير د. �أني�ص قا�صم(

لقيادة  �صفوياً  تقرير�ً  قا�صم  قدم  �خلّطي،  �لتقرير  �أو  �ملذكرة،  هذه  جانب  �إىل 

حما�ص �أبدى فيه ماوفه من �أن يكون �لوقت قد نفد فيما يتعلق باإجر�ء�ت ت�صليم 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”. وهي وجهة �لنظر �لتي �صتثبتها �الأيام �ملقبلة من ز�وية 

�لتعاطي �لقانوين للق�صاء �الأمريكي مع هذه �لق�صية. ولوال �حل�صابات �ل�صيا�صية 

لطاَل  رمبا  �مل�صتجد�ت،  لهذه  �صخ�صياً  مرزوق  �أبو  و�إدر�ك  ��صتجّدت،  �لتي 

عليها  ين�ص  �لتي  �ملتتالية  �ال�صتئناف  عمليات  دهاليز  بف�صل  �الآن  حتى   �العتقال 

�لقانون �الأمريكي.

�إز�ء حر�جة �ملوقف، تقدم حماميا �أبو مرزوق يف 1996/9/23 مبذكرة �أخرى �إىل 

قا�صي �ال�صتئناف، تقع يف 37 �صفحة تناولت عدد�ً من �لنقاط �ملهمة.

جاء يف مقدمة هذه املذكرة:

1. �إن �حلكومة �لتي تقدمت بطلب �لت�صليم مل تْبِ طلبها على �أي �تهام توجهه 

�أوقات  يف  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  عن  �ملبا�رشة  مب�صوؤوليته  مرزوق  �أبو  د.  �صّد 

متفرقة و�أماكن متلفة بو��صطة �أ�صخا�ص متعددين قد ال يكونون حتت �أي ظرف 

من �لظروف على �صلة باجلناح �لع�صكري حلما�ص، ومل يكونو� كذلك جزء�ً من 

�الإطار �ل�صيا�صي حلما�ص �لذي ينتمي �إليه مقدم طلب �ال�صتئناف.

قام  �أنه  بت�صليمه  تطالب  �لتي  �لدولة  تدَِّع  مل  �أخرى،  ناحية  ومن  هذ�،   .2

�صخ�صياً بارتكاب �أو توجيه �أو حتري�ص على تنفيذ �أي من �جلر�ئم �ملُّدَعاة من �أن 

�أ�صخا�صاً متعددين قامو� بها على مدى زمني حمدد يف �الأر�ص �ملحتلة يف فل�صطني 

ويف �حلدود �لر�هنة لدولة �إ�رش�ئيل.
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�آخرون  بها  قام  �أفعال  على  �ملدعاة  �مل�صتاأنف  م�صوؤولية  �حلكومة  �أقامت   .3

�الأمر  �أو  بالتحري�ص  يُقم  مل  ولو  حتى  �الإ�رش�ئيلي،  �لقانون  لقو�عد  منتهكون 

 بهذه �الأفعال، وحتى و�إن كان ال يعلم �أن هذه �الأفعال قد تقع �أو له �ل�صلطة على 

منع حدوثها.

ومن �ملحتمل �أن كل ذلك مبنيٌّ على �لنظرية �مل�صماة “بنظرية �ملوؤ�مرة �جلنائية 

له  �إن�صان  �أي  حتميل  �إىل  تذهب  و�لتي   ،”Theory of Criminal Conspiracy

�لذين يرتبطون  �لنا�ص  �أعمال كل  �مل�صوؤولية عن  وظيفة ر�صمية يف منظمة معينة 

باأجز�ء �أخرى يف �ملنظمة، بغ�ّص �لنظر عن تورطهم �ملبا�رش ومعرفتهم وقدرتهم 

�أو  �مل�صوؤولية  من  �مل�صتوى  هذ�  �الآخرين.  �أفعال  على  �ل�صيطرة  على  �ل�صخ�صية 

�الإ�رش�ئيلي، وال يف  �لقانون  “�لقائد” ال توجد يف منطوق  �أو  �لقيادة”  “م�صوؤولية 
قانون �لواليات �ملتحدة، وال يف �لقانون �لدويل �ملتعلق بالنز�ع �مل�صلح.

و�أو�صحت �ملذكرة �أن م�صوؤولية �لقيادة �ملتهمة تنطبق فقط عندما يكون �لقائد 

قو�نني  بانتهاك  يقومون  �صوف  حتته  يعملون  �لذين  باأن  معقولة  معرفة  على 

فهو  مرزوق  �أبو  د.  حالة  ويف  منعهم،  على  �لقدرة  يلك  وهو  جر�ئم،  �رتكاب  �أو 

�أو  �ملهاِجمني،  من  هم  معه  يعملون  �لذين  وال  يقود،  �أن  من  يكنه  و�صع  يف  لي�ص 

�لطلب  مقّدم  �أو  مرزوق،  �أبو  د.  كون  جمرد  �إن  �لهجمات.  منع  باإمكانه  كان   �أنه 

ذ� تاأثري �صيا�صي، ال يعني باأنه يتحمل م�صوؤولية �الآخرين، �أو بالتايل له �ملقدرة على 

�ل�صيطرة عليهم.

ثم ناق�صت �ملذكرة �الأفكار �الأ�صا�صية �لتالية:

طابع  ذا  الت�شليم  طلب  وواقع  �شيا�شي،  طابع  ذات  التحالفات  كون   اأوالً: 

                 �شيا�شي:

ي�صعى مقدم �لطلب )د. �أبو مرزوق( الإثبات �لدو�فع �ل�صيا�صية من ور�ء �تهامه، 

ومن ور�ء طلب ت�صليمه، فاملادة �ل�صاد�صة بالق�صم �لر�بع من �تفاق �لت�صليم تقول: 

�صبغة  ذ�ت  مبوجبها  �لت�صليم  طلب  �لتي  �ملخالفة  كانت  ما  �إذ�  يتم  ال  �لت�صليم  باأن 

�أو  �أو �أن �ل�صخ�ص �ملطلوب ت�صليمه يـثبت �أن طلب ت�صليمه يحتوي على  �صيا�صية، 

ُينظر �إليه يف �إطار �ملحاولة ملعاقبته على مالفة ذ�ت طابع �صيا�صي.
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�أبو مرزوق قابلة  �إن لغة �التفاق جتعل �لدو�فع �الإ�رش�ئيلية يف طلب ت�صليم د. 

للنظر بو��صطة �ملحاكم، ولكن لي�ص هناك �صيء يف هذه �التفاقية يقول: �إن �لدو�فع 

�ل�صيا�صية  �لدو�فع  و�إن  �لقا�صي،  بو��صطة  للتظلم فقط يكن حتديدها  �ل�صيا�صية 

للدولة مقدمة طلب �لت�صليم يكن �أن تقرر بو��صطة �جلهاز �لتنفيذي.

�أو  �الإ�رش�ئيلية  �لنظر  وجهة  بخلط  �ال�صرتد�د  وقا�صي  �حلكومة  �أ�صهمت  لقـد 

غري  با�صتف�صار�ت  �ملحاكم(  �أمام  عر�صه  يكن  �لذي  )�الأمر  �لت�صليـم  ور�ء  �لد�فع 

كل  �إن  �لطلب.  ملقدم  “�إ�رش�ئيل”  معاملة  بتلبية  تتعلق  �ملحاكم  �أمام  للعر�ص  قابلة 

�لظروف يف هذه �لق�صية تو�صح �أن طلب “�إ�رش�ئيل” لت�صليم د. �أبو مرزوق يقوم 

ذ�ت  مالفة  على  مرزوق(  �أبو  )د.  �لطلب  مقدم  معاقبة  �أو  حماكمة  حماولة   على 

�صمة �صيا�صية.

لقد �تُِّهم د. �أبو مرزوق على �أ�صا�ص �أنه �لقائد �ل�صيا�صي حلما�ص. وحقيقة �الأمر 

باأن  �لقائل  �التهام  على  معتمدة  “�إ�رش�ئيل”  ِقبَل  من  �ملقدمة  �للوم”  “نظرية  �أن 

مقدم �لطلب د. �أبو مرزوق كان �لقائد �ل�صيا�صي حلما�ص. وبناًء عليه، ووفق هذه 

�ملرجعية، فهو ذو علٍم ومعرفة بالعمليات �لع�صكرية للمنظمة، وهي عمليات ت�صمل 

�أعمال �لعنف �ملذكورة.

�إن من �ملفارقات يف هذه �لق�صية �أن �لدالئل نف�صها �لتي ت�صري �إىل �أن �أبو مرزوق 

هو قائد حما�ص، وعليه؛ فاإنه ي�صتحق �للوم، هي �لدالئل نف�صها �لتي توؤكد �أن هناك 

دو�فع �صيا�صية ور�ء طلب ت�صليمه حيث منُع مقدِّم �لطلِب من �ال�صتثناِء على �أ�صا�ِص 

�ملخالفِة �ل�صيا�صية!!

ومالفة لو�قع حما�ص، فاإن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لها �صجل يف ��صتهد�ف 

�ملدنيني د�خل وخارج “�إ�رش�ئيل”، وهي لي�صت منظمة تقوم على دو�ئر منف�صلة، 

و�لقائد  �ل�صيا�صي  �مل�صوؤول  هو  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  زعيم  فاإن  وعليه 

�لع�صكري )كما هو حال رئي�ص �لواليات �ملتحدة(، بينما ال يوجد رئي�ص �أوحد يو�فق 

مثل هذ� �لنموذج يف حركة حما�ص، فهناك رئي�ص للد�ئرة �ل�صيا�صية و�آخر للد�ئرة 

�لع�صكرية، وال يحمل �أع�صاء حما�ص هذين �ملوقعني يف �آٍن و�حد.
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بالن�صبة  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  بو��صطة  �ملقدم  �ملنطق  �أنو�ع  كل  �إن 

بتطبيق  ننادي  فاإننا  وعليه  �صيا�صية،  نف�صها  هي  وحما�ص  مرزوق  �أبو  للدكتور 

�ال�صتثناء من �تفاق ت�صليم �ملجرمني على �أ�صا�ص �صيا�صي.

ثانياً: خطاأ قا�شي الت�شليم يف احلكم: 

�صّد  جر�ئم  بارتكاب  �تُِّهم  �لطلِب  مقّدَم  باأن  �حلكم  يف  �لت�صليم  قا�صي  خطاأ 

�الإن�صانية على �لرغم من �أن طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �ملقدم ب�صاأن د. �أبو مرزوق 

مل يتهم مقدم �لطلب بجر�ئم �صّد �الإن�صانية، �إال �أن قا�صي ت�صليم �ملتهمني، يف ر�أي 

�صيا�صي وغري قانوين، ذكر �أن �أبو مرزوق ال ي�صتحق جل�صة ��صتماع على �أ�صا�ص 

�ال�صتثنـاء باملخالفة �ل�صيا�صية ب�صبب �أن �التهامات حتوي جر�ئم �صّد �الإن�صانية، 

غري  �التهامات  ور�ء  �ل�صيا�صية  و�لدو�فع  لالتهامات  �ل�صيا�صية  �ل�صمة  فاإن  وعليه 

ذ�ت بال، وعليه فاإن وجهة نظر �لقا�صي �ملذكورة تعّد هي �لتي جعلت �لدليل �ملقدم 

بو��صطة مقدم �لطلب غري قابل للتقدمي.

غري  ال�شيا�شي  الطابع  ذات  املخالفة  اأ�شا�س  على  اال�شتثناء  رف�س   ثالثاً: 

                    منا�شب:

يقوم �لطرح �حلكومي على �أ�صا�ص �لنقاط �لتالية:

مقدم �لطلب يعّد ع�صو�ً متقدماً يف منظمة “�إرهابية”.  .1
�تُِّهَمت �ملنظمة “�الإرهابية” �ملذكورة بع�رش هجمات.  .2

�إن مقدم �لطلب م�صوؤول عن ع�رش هجمات.  .3
�الأعمال  على  ينطبق  ال  �صيا�صي  �أ�صا�ص  على  �التفاق  من  �ال�صتثناء  طلب   .4

“�الإرهابية”.
�إن طلب �ال�صتثناء على �أ�صا�ص �ملخالفة �ل�صيا�صية ال ينطبق على مقدم �لطلب.  .5

رابعاً: غياب الدليل:

مرزوق  �أبو  �أن  على  دليل  �أي  تقدم  مل  �حلكومة  باأن  �لقول  �إىل  �لدفاع  يذهب 

�أن على  دليل  �أي  يقدم  لـم  مدنيني.  ال�صتهد�ف  �أو�مر  �أعطى  �أو  مدنيني   ��صتهدف 

د. �أبو مرزوق قـد تورط �صخ�صياً يف توجيه �أو �إعطاء �أو�مر، �أو �أنه قام بنف�صه بقتل 
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�ملدنيني �ملذكورين، كما مل يّدِع �أن مقدم �لطلب كان حا�رش�ً يف �أثناء �لقيام باأي من 

هذه �لهجمات، مقدم �لطلب ير�أ�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية فح�صب.

خام�شاً: انطباق قانون نيويورك:

تقول �ملادة �خلام�صة من �تفاق �لت�صليم: �إنه والأجل �أن تقوم ق�صية ال بّد �أن تكون 

�لتهمة ت�صكل جرية ح�صب �لقو�نني �لتي حتكم �ملنطقة �لتي وجد فيها �ل�صخ�ص 

�ملطلوب، فاإذ� مل تكن هناك قو�نني تعالج جر�ئم �لقتل يف والية نيويورك فاإن تطبيق 

بالقتل  �إذ� كانت قو�نني نيويورك �خلا�صة  �أنه  �لفيدر�لية يعد ممكناً، كما  �لقو�نني 

و�لتاآمر و��صحة وحمددة، و�ل�صبب �لوحيد �لذي يجعل �لنظر �إىل �لقو�نني �لفيدر�لية 

يف هذه �حلالة هو فرق قو�نني �ملكان �لذي وجد فيه �ل�صخ�ص �ملطلوب.

�شاد�شاً: التاآُمر:

حول  خب�ء  �إفادة  تقدمي  من  ُمنِع  �أنه  �إىل  مرزوق  �أبو  د.  �لطلب  مقدم  يذهب 

�لقانون �الإ�رش�ئيلي �لذي ال يعرتف مب�صوؤولية �لقيادة عن كل فعل تقوم به �أطر�ف 

�إفادة  �أي  �أبو مرزوق مل يطلب تقدمي  باأن د.  �إذ ذهبت �حلكومة للقول  �أي منظمة. 

خب�ء حول �لقانون �الإ�رش�ئيلي، علماً باأن د. مو�صى تقدم مبثل هذ� �ملقرتح ل�صماع 

�صهادة لتو�صيح �أ�صا�صيات �لقانون �الإ�رش�ئيلي.

�إن مقدم �ال�صتئناف لن يعيد �آر�َءُه حول �لتاآمر الرتكاب جر�ئم، وال بّد من ذكر 

�أي من هذه  �تُِّهم بعدد من �جلر�ئم، ولكنه ال يدري  �ال�صتئناف قد  �أن مقدم طلب 

�الأ�صا�صية  “�إ�رش�ئيل” �صكو�ها  �أحلقت  لقد  �لتاآمر،  باتهامات  �التهامات ذ�ت �صلة 

�لتي حتتوي على �تهامات مثل �لتاآمر الرتكاب جرية �لقتل و�الأذى، ثم �إلغاوؤها. 

مقدم  حّق  مع  تتعار�ص  جرية  الرتكاب  بالتاآمر  �حلالية  �التهامات  فاإن  وعليه 

�لطلب يف حماكمة عادلة.

اخُلاَل�شة:

�أجملت �ملذكرة خال�صتها يف �لتايل:

�إن مقدم �لطلب ال يبحث هنا عن كل �لنقاط �لقانونية �لتي متنع ترحيله �أو �إبعـاده 

�أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”، ولكنه يبحث عن جل�صة ��صتماع عادلة، وعليه فهو يقول: 
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�إن له �حلق يف جل�صة �صماع كاملة حول �لقانون و�حلقائق �لتي ت�صمنها هذ� �لطلب 

و�لتي منع منها. وعليه فهو يطلب جمدد�ً جل�صة �صماع جديدة للنظر يف:

بني  �ملوقعة  �ملعاهدة  وفق  �ل�صيا�صية  �ملخالفة  على  �ملبني  �ال�صتثناء  �نطباق   .1

“�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة.

2. وجود “�ل�صبب �ملحتمل” كاأمر قانوين، وحتقيقه كما هو مطلوب يف �ملعاهدة 

عن طريق تطبيق قو�نني �لتاآمر �خلا�صة بوالية نيويورك.

�أمام �النحياز �ل�صيا�صي  �أن كل هذه �لنقاط �لقانونية �جلوهرية مل ت�صمد  غري 

لالإد�رة �الأمريكية �لذي عك�ص نف�صه ب�صكل �صارخ على قر�ر�ت �لق�صاء.

�أثاره  )�ال�صتئناف( كمبيل وود على كل ما  �ملقاطعة  ولذلك، فقد ردت قا�صية 

�لدفاع، مبا يلي:

يطلـب  �لدكتور �أبو مرزوق �ملثول �أمام �ملحكمة تبعاً للقانون رقم 28 بند 2241 

ملنع ت�صليمه �إىل �إ�رش�ئيل و�ملثول �أمام �ملحكمة هناك. و�إنني �أرف�ص طلبه لالأ�صباب 

�لو�ردة �أدناه.

1. خلفية:

�لدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �جلناح �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. ت�صعـى 

حما�ص لتحقيق هوية �لفل�صطينيني و�أر�صهم من خالل جناحها �ل�صيا�صي )مثل 

�لتعليم، و�لعناية �ل�صحية(، ومن خالل جناحها �لع�صكري ت�صتخدم �لقوة. وقد 

�أثناء �لعمـل �لروتيني ملوظفي  �أبو مرزوق يف مطار كينيدي يف نيويورك،  �حتجز 

يطابق  ميالده  وتاريخ  ��صمه  �أن  �ملوظف  وجد  عندما  وذلك  �لهجرة،  �حلدود/ 

 ذلك �ملوجود على �لكمبيوتر �صمن قائمة �ملحظورين. وبعد �لتعرف على �أعمال

�أبو مرزوق، قامت د�ئرة �لهجرة بال�رشوع يف �إجر�ء�ت �الإبعاد. وبانتظار �الإبعاد، 

فقد �حتجز يف �ملركز �الإ�صالحي ملنطقة نيويورك يف مانهاتن.

يوم 95/7/31، �أ�صدر قا�ٍص �إ�رش�ئيلي مذكرة مبد�أية بالقب�ص على �أبو مرزوق. 

�ملقاطعة �جلنوبية مـن  �أبو مرزوق يف  95/8/7، �صجلت �صكوى/ ق�صية �صّد  يوم 
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نيويورك عن طريق حمامٍ �أمريكي موكل من ِقبَـل �إ�رش�ئيل. يوم 95/9/27 �صدر 

�إنذ�ر جديد للقب�ص على �أبو مرزوق من قبل قا�ٍص �إ�رش�ئيلي ن�صخ ما قبله. طلبت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً ت�صليم �أبو مرزوق بتاريخ 95/9/28.

يف ذلك �لطلب �صَعت �إ�رش�ئيل �إىل ��صتالم �أبو مرزوق، متهمة �إياه بجر�ئم �لقتل، 

حماولة �لقتل، �لقتل �لعمد، �الأذى و�الأذى �ملتعمد، �لتاآمر الرتكاب �جلر�ئم، وذلك 

بخ�صو�ص �الأحد�ث �لتالية: 

1. �نفجار يوم 90/7/28 على �صو�طئ تل �أبيب �أدى ذلك �إىل قتل �صائح كندي.

2. �لطعن �لقاتل لثالثة مدنيني يوم 90/12/14، يعمـلون يف م�صنع يف حيفا.

3. قتل بالر�صا�ص ل�صائق �صيارة عندما مــّر ب�صيارته يف كفار د�روم )غزة 92/1/1(.

4. قتل بالر�صا�ص ل�صائق �آخر عندما مّر ب�صيارته يف بيت الهيا )غزة 92/5/17(. 

5. �لطعن �لقاتل الثنني من �ملدنيني يف �رشكة للتعليب يف �صبحيا )92/6/25(. 

6. �لقتل بالر�صا�ص الثنني من �ملدنيني يف با�ص يف )�لقد�ص 93/7/1(. 

7. تفجري با�ص يف �لعفولة �أ�صفر عنه قتل 8 مدنيني )94/4/6(. 

8. تفجري با�ص �آخر يف �خل�صرية جنم عنه قتل 4 مدنيني 94/4/13. 

9. قتل بالر�صا�ص الأحد �ملدنيني يف �لقد�ص 94/10/9. 

10. تفجري با�ص يف تل �أبيب �أ�صفر عن قتل 22 مدين يف 94/10/19.

و�إمنـا  طلبها.  يف  �الأفعال  بهذه  قام  �صخ�صياً  مرزوق  �أبو  �أن  �إ�رش�ئيل  تّدِع  مل 

�ّدعت باأنه م�صوؤول �أمام �لقانون �الإ�رش�ئيلي ب�صبب دوره ذي �مل�صوؤولية �لرفيعة 

حلما�ص.  �الإرهابية  لالأعمال  �ملايل  و�لدعم  و�لتحكم  �ملتعمد،  �لتوجيه  يف  �مل�صتوى 

�ل�صيا�صي  للجناح  �ل�صيا�صية  �لرغم من م�صوؤوليته  باأنه على  �أبو مرزوق،  يدعي 

�صلمية  حلول  �قرت�ح  يف  �جتهد  فقد  �صيا�صي  وكم�صوؤول   ،1992 منذ  حلما�ص 

عديدة،  ل�صنو�ت  و�لفل�صطينيني  �إ�رش�ئيل  بني  �ملوجودة  �حلرب  حلالة  و�صيا�صية 

ومل ي�صارك يف �أي عمل �إرهابي.

�صجل  96/5/31 ويف  �لت�صليم،  طلب  دويف  كايف  �لقا�صي  �أقّر   ،96/5/7  يف 

�أبو مرزوق هذ� �ال�صتدعاء للمثول �أمام �ملحكمة.
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التحليل:

اأوالً: ا�شتعرا�س:

�إن ��صتعر��ص مذكرة �لت�صليم عن طريق �ملثول �أمام �ملحكمة �صيكون حمدود�ً 

جد�ً، و�صيمح�ص فقط “قانونية �إجر�ء�ت �لت�صليم”. 

�ملثول  فاإن  �لت�صليم قر�ر�ً  باأنه عندما يتخذ قا�صي  �لعليا  �أقرت �ملحكمة  وكما 

�أمام �ملحكمة �صيكون ممكناً فقط؛ للتاأكد من توفر �ل�صلطة �لق�صائية لدى �لقا�صي، 

باأن  �إثبات  �أي  هناك  �أن  �أو  �لت�صليم،  �تفاقية  �صمن  �لو�ردة  �التهامات  �أن   �أو 

�ملتهم مذنب.

ثانياً: ال�شكل ال�شيا�شي للجرائم املتهم بها:

يرى �أبو مرزوق باأن �لقا�صي دويف �أخطاأ يف: 

1. رف�ص طلبه لل�صهود يف حقه يف “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”. 

2. وكذلك يف رف�ص �إعطائه �لفر�صة الإح�صار �ل�صهود على �أن �لدعوى �الإ�رش�ئيلية 

ذ�ت دو�فع �صيا�صية.

1. �ال�صتثناء �ل�صيا�صي:

ال  �لت�صليم  “�أن  على  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لت�صليم  �تفاقية  تن�ص 

ُينفَّذ عندما يكون �التهام للجهة �ملطلوبة ذ� طابع �صيا�صي، �أو �أن يثبت �ل�صخ�ص 

�ملطلوب �أن �لطلب قد �صمم لعقابه ب�صبب �أعمال �صيا�صية”. فاالأعمال �ل�صيا�صية 

يف قانون �لواليات �ملتحدة نوعان: 

عمل �صيا�صي بحت: �الأعمال �ل�صيا�صية �لبحتـة هي تلك �جلر�ئم �ملوجهة للوالية 

�لتي تفتقر �إىل عنا�رش �جلرية �لعادية وت�صمل �خليانة �لعظمى، �لتحري�ص على 

�ص. �لع�صيان، �أو �لتج�صُّ

مثــل: �لعادية  �جلر�ئم  هو  �لن�صبي  �ل�صيا�صي  �لعمل  ن�صبي:  �صيا�صي   وعمل 

1. �جلر�ئم �الآنية. 2. �أو حدوث “�ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �لقوية”؛ مثل: �حلروب، 

�ملحاكم  تفح�صت  فقد  “�آنياً”  �لعمل  كان  �إذ�  ما  وملعرفة  و�ملقاومة.  �لثور�ت، 

�لفيدر�لية ظروف �لهجمات و�الأهد�ف �ملق�صودة.
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باأن  بنتيجة  خرجت  �لغزو”  و“�صكل  �لهجمات”  “طابع  على  وبالرتكيز 

�لهجمات على �مل�صافرين �ملدنيني لي�ص بعمل �صيا�صي، وكان �لرتكيز على �لظروف 

وحالة �مل�صابني.

فر�صة  ينحه  �أن  دويف  �لقا�صي  على  يجب  باأنه  مرزوق  �أبو  ويناق�ص 

�لن�صبي”.  �لنوع  “من  كانت  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  �أن  على  ب�صهود  لال�صت�صهاد 

وملا كان �لدليل �لذي ي�صعى �إليه �أبو مرزوق بتعليق باجلزء �لثاين من بند “�لعمل 

�ل�صيا�صي �لن�صبي”، و�لذي �صيبني من خالله “�أن هناك ��صطر�بات �صيا�صية مثل 

�حلروب، �لثور�ت، �ملقاومة، يف �إ�رش�ئيل و�الأر��صي �ملحتلة يف �لوقت �لذي وقعت 

�لن�صبي  �ل�صيا�صي  �لعمل  من  �الأول  �لبند  لتحقيق  حماولة  �أي  دون  �جلر�ئم،  فيه 

“�آنية �لتوقيت”، فقد ��صتثنى �لقا�صي دويف هذه �ل�صهادة.

�أي  وعلى  بها،  �ملتهم  �جلرية  طبيعة  مع  �صنتعامل  �الأحد�ث  “�آنية”  والإثبات 

�لتي  �جلر�ئم  جميع  لالختالف.  جماالً  لي�ص  �ملرتكبة  �جلر�ئم  طبيعة  فاإن  حال 

حدثت كان �صحيتها مدنيون غري مقاتلني، كما ذكرت �لد�ئرة �لثانية:

�لهجوم على با�ص جتاري يحمل مدنيني م�صافرين يف رحلة عادية ال يعتب 

عمالً �صيا�صياً، �لد�فع �ل�صيا�صي ال يحّول �جلرية �إىل عمل �صيا�صي.

وملا كانت طبيعة �جلر�ئم �ملتهم بها ال يكن ت�صنيفها على �أنها �أعمال �صيا�صية، 

فقد ��صتثنى �لقا�صي دويف �أي �صهاد�ت لهذ� �لغر�ص.

2. �لد�فع �ل�صيا�صي:

يرى �أبو مرزوق �أن �لقا�صي دويف �أخطاأ عندما رف�ص �إعطاءه �لفر�صة الإح�صار 

�ل�صهود الإثبات �أن �لد�فع ور�ء مطالب �إ�رش�ئيل له د�فع �صيا�صي. ويعتقد �أن �ملادة 

ت�صليمها  �ملطلوب  �جلهة  كانت  �إذ�  �لت�صليم  ت�صتثني  �ل�صيا�صي  بالد�فع  �ملتعلقة 

ت�صتطيع �إثبات �أن قر�ر �لدولة �لطالبة ذو د�فع �صيا�صي. وهذ� �لبند كان قد ُف�رشِّ 

على �أنه يتعلق بـ“�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”—�لذي يركز على طبيعة �لعمل—ولي�ص 

�أي قانون لدعم  �أبو مرزوق  �لطلب. مل ي�صتطلع  �لطالبة ور�ء  �لدولة  على دو�فع 

�عتقاده باأنه كان يتوجب على �لقا�صي دويف �عتبار دو�فع �إ�رش�ئيل ور�ء �لطلب 

وور�ء �التهامات باجلر�ئم �لو�ردة.
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�لفر�صة  مرزوق  �أبو  �إعطاء  رف�ص  يف  دويف  �لقا�صي  ُئ  �أخطِّ ال  فاإنني  وعليه 

الإح�صار �صهوده الإثبات �أن �لدو�فع ور�ء طلب �إ�رش�ئيل له هي �صيا�صية.

ثالثاً: االأعمال التي ت�شتحق طلب الت�شليم:

حتى يتم ت�صليم �أبو مرزوق، فاإن على �إ�رش�ئيل �إثبات �أن �الأعمال �ملتهم بها:

1. تت�صمنها �تفاقية �لت�صليم.

تطلبه  �لتي  �الأعمال  �أن  وبالتحديد  �ملزدوجة”،  “�جلرية  متطلبات  حتقيق   .2

�إ�رش�ئيل ب�صببها يعاقب عليها �لقانون �الأمريكي �إذ� �رُتِكبت يف �أمريكا.

يعتقد �أبو مرزوق �أن: 

1. �لبند �ملتعلق بتاآمر �ملطلوب يف �إ�رش�ئيل مل يحدد جرية ت�صمنـتها �التفاقية.

2. و�أنه لي�ص هناك “جرية مزدوجة” متعلقة بتاآمره وباأعماله �ل�صيا�صية.

1. على �ملحكمة �لتي �صتتناول ق�صية �لت�صليم �أن تقرر فيما �إذ� كانت �الأعمال 

�ملتهم بهـا تندرج �صمن قائمة �الأعمال �الإجر�مية �لتي ت�صتوجب �لت�صليم و�لو�ردة 

بطريقة  ذلك  تف�صري  �لت�صليم  حمكمة  على  فاإن  ذلك  تف�صري  ويف  �التفاقية.   يف 

ت�صجع �لت�صليم. 

“�لتاآمر  �إليه  �ملوجهة  �التهامات  �أحد  �أن  على  معرت�صاً  مرزوق  �أبو  ويناق�ص 

يتم  على:  تن�ص  �لثانية  �ملادة  �أن  حني  يف  �التفاقية،  يف  تِرد  مل  �جلر�ئم”  الرتكاب 

�ملادة،  هذه  يف  �ملذكورة  �الأعمال  من  �أي  الرتكاب  �لتاآمر  يقع  عندما  �لت�صليم 

من  الأكرث  بال�صجن  �لطرفني  قانون  عليـه  يعاقب  �لو�قع  �لتاآمر  يكون  �أن   علـى 

ثالث �صنو�ت.

يعتقد �أبو مرزوق �أن هذه �لفقرة ت�صمل فقط تلك �الأعمال �الإجر�مية �لو�ردة يف 

تلك �ملادة، وال ت�صمل �لتاآمر الرتكاب �جلرية مبعناه �ل�صمويل و�لعام.

باتهام �أنه  �حلالة  هذه  حقائق  من  يت�صح  فاإنه  دويف،  �لقا�صي  ذكر   كما 

�أبو مرزوق بالتاآمر الرتكاب �جلرية، فاإن �إ�رش�ئيل تتهمه بارتكاب �إحدى �أو �أكرث 

من �الأعمال �الأ�صا�صية �الإجر�مية �لو�ردة يف �التفاقية.
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2. �جلرية �ملزدوجة:

يعتقد �أبو مرزوق باأن �الأعمال �لتي �تهم بها من ِقبَل �إ�رش�ئيل ال تندرج حتت 

بند “�جلرية �ملزدوجة”، معتمد�ً بذلك على �أنه كان على �لقا�صي دويف �العتماد 

�لعمل  كان  �إذ�  فيما  لتقرير  �لفيدر�يل،  �لقانون  على  ولي�ص  نيويورك  قانون  على 

فيه  يوجد  �لذي  �ملكان  على  “معتمد�ً  جرية  ي�صّكل  �لت�صليم  ب�صببه  يطلب  �لذي 

�ل�صخ�ص �ملطلوب”.

و�جلو�ب �لب�صيط على ذلك، هو �أنه حتى ولو �أن �أبو مرزوق كان يف نيويورك، 

فاإن قانون �ملكان �لذي هو فيه يعتب فيدر�لياً وحملياً �أي�صاً.

فال يتوقف �لقانون �لفيدر�يل على حدود نيويورك، ولهذ� كان �لقا�صي دويف 

�جلرية”،  “�زدو�جية  يف  نظر  عندما  و�ملحلي  �لفيدر�يل  �لقانون  �عتبار  يف  حمقاً 

وهل حتققت �أم ال.

رابعاً: ال�شبب املُحتَمل:

�لذي  �الإثبات  تقييم  يف  �ملحتمل”  “�ل�صبب  بجد�رة  دويف  �لقا�صي  طبق  لقد 

تقدمت به �إ�رش�ئيل. �إن �إيجاد “�ل�صبب �ملحتمل” يتطلب فقط �إيجاد “�الإثبات �لكايف 

ليجعل �ل�صخ�ص �لعاقل �لعادي يفكر بتعقل يف �التهامات. وعندما يقوم �لقا�صي 

�أمام  �ملثول  فاإن  �ملحتمل”،  بـ“�ل�صبب  متعلق  قر�ر  باتخاذ  بالت�صليم  �ملتخ�ص�ص 

�ملحكمة �صيكون ممكناً فقط للطلب... فيما �إذ� كان هناك �أي �إثبات �أو برهان يكفي 

للحكم على �أن �ملتهم مذنب”.

عليها  �عتمد  �لتي  �الإثباتات  على  العي  �طِّ ح�رشت  فاإنني  تقدم،  ما  ظّل  يف 

�لقا�صي دويف، وعليه فاإنني وجدت �أن تلك �الإثباتات �أكرث من كافية لدعم حكمه. 

ومبالحظة بندين من �صمن �الإثباتات �لتي تقدمت بها �إ�رش�ئيل فاإن قر�ر )حكم( 

�لقا�صي دويف يجد دعماً وتعزيز�ً من:

ل فيها  95/8/21، باللغـة �لعربية �لتي يف�صِّ �أبو �أحمد )حممد �صالح( يف  1. كتابة 

دور �أبو مرزوق يف �الأعمال �لع�صكرية حلما�ص باالإ�صافة �إىل.. 
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فيها  نف�صه  حّمل  و�لتي   ،1994/10/10 بتاريخ  �ملنار  تلفزيون  مع  مقابلته   .2

�لت�صويق يف مركز  �مل�صاة يف مركز  �لهجوم على  �مل�صوؤولية ممثالً حما�ص عن 

�لتي  �ل�صحفية  �ملقابالت  �إىل  باالإ�صافة   .94/10/9 يف  مّت  و�لذي  �لقد�ص  مدينة 

تقدمت بها �إ�رش�ئيل.

خام�شاً: املحكمة العادلة وغري املتحيِّزة:

و�أخري�ً يجادل �أبو مرزوق يف �أن �لقا�صي دويف ف�صل يف �إعطائه حمكمة عادلـة 

وغري متحيزة. و�عتمد بذلك على �أحكام �لقا�صي دويف �ملتكررة �صده. فقد رف�ص 

�لقا�صي دويف “�ال�صتثناء و�إح�صار �ل�صهود و�ملعلومات و�لبينات”، وكذلك رف�ص 

�إعطاء �أبو مرزوق �لفر�صة الإح�صار �صهوده عندما كانت �الإثباتات �لتي �قرتحها 

لن ي�صمح بها.

و�لنتيجة باأن �حلكم �ملتعلق باأبو مرزوق كان عادالً وغرَي متحيِّز.

النتيجة:

�أرف�ص طلب �أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة. وعليه فاإن �ال�صتدعاء مرفو�ص 

�أي�صاً.

�لقا�صية كمبيل وود

قا�صية مقاطعة
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 اجلالية امل�شلمة يف اأمريكا خالل وقفة ت�شامنية مطالبة باحلرية واالإفراج عن 

د. مو�شى اأبو مرزوق






