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�أيام فقط.  توقيفه �صيطول الأكرث من عدة  �أن  �أبو مرزوق  ببال  ليخطر  يُكن  مل 

ولهذ�، فاإنه مل يكن ي�صعر حتى بحاجته �إىل توكيل حمام. ولذلك، فقد فوجئ عندما 

��صتدعي م�صاء �ليوم �الأول لتوقيفه للقاء حماٍم مت �ختياره من ِقبَل بع�ص �الأ�صدقاء 

مبو�فقة زوجته.

باللقاء�ت  �خلا�صة  �لغرفة  �إىل  مرزوق  �أبو  �أخذ  يوليو،  متوز/  من   26 �لـ  م�صاء 

مع �ملحامني د�خل �ل�صجن، وهي عبارة عن غرفة حماطة ب�صبك حديدي م�صاحتها 

�لذي  �حلر��ص  �أحد  ب�صحبة  �لغرفة  مرزوق  �أبو  دخل  وقد  تقريباً.  �أمتار   4×3.5
��صطحبه مقيد �ليدين للخلف، دون �أن يذكر له ��صم �ملحامي �لذي �صيلتقيه.

كان �صكل �ملحامي مثري�ً لال�صتغر�ب �ل�صديد، هكذ� �صعر �أبو مرزوق الأول وهلة 

قبل �أن يت�صافح �لرجالن، ذلك �أن �حلار�ص فّك قيده د�خل �لغرفة.

طريقة  على  �خللف  من  �صعره  ويطيل  �أذنيه،  �إحدى  يف  قرطاً  ي�صع  فاملحامي 

�لهنـود �حلمر، ويرتدي بنطاالً من �جلينز، قدياً ومبهدالً، وقمي�صاً غري مرتب. 

كان �صكل هذ� �ملحامي متلفاً عن �النطباع �ملتكّون يف �لذهن عن �الأ�صكال �ملفرت�صة 

ب�صبب  كبرية  �ملالية  �إمكانياتهم  حيث  �ملتحدة  �لواليات  يف  خ�صو�صاً  للمحامني، 

�أبو مرزوق حمامياً  يلتقي فيها  �لتي  �الأوىل  �ملرة  �أجورهم. وقد كانت هذه  �رتفاع 

�أمريكياً يف حياته.

مدَّ �ملحامي يده �إىل �أبو مرزوق م�صافحاً، ويف �أثناء �مل�صافحة قّدم نف�صه قائالً: 

“�أنا �صتانلي كوهني... �ت�صل بي عابدين جبارة ود. عبد �لرحمن �لعامودي وطلبا 
مني �لرت�فع عنك”.

�أبو مرزوق �لذي كان ما يز�ل يف حالة ��صتغر�ب و�ندها�ص ل�صكل �لرجل مل يدرك 

كوهني  لكن  �ليهود.  غري  على  ُيطلَق  ال  كوهني  ��صم  و�أن  يهوديته،  �للحظة  تلك  يف 

�لذي توّقع حتّفظ �أبو مرزوق عليه ب�صبب ديانته �ليهودية و��صل �ل�رشح مو�صحاً 

�مل�صلمني �الألبان، وباأن  �أن معظم �لذين يرت�فع عنهم هم من �مل�صلمني، خ�صو�صاً 
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�صكله  فاإن  ولذلك  �حُلمر.  �لهنود  حقوق  عن  �لدفاع  يف  �صيا�صية  ن�صاطاته  معظم 

ولبا�صه ياثالن �أ�صكالهم ولبا�صهم. ثم بد�أ يتحدث عن معتقد�ته �ل�صيا�صية م�صري�ً 

لق�صايا  وتاأييده  �خلارجية،  و�صيا�صاتها  �الأمريكية  للحكومة  �ل�صلبية  نظرته  �إىل 

�لعامل �لثالث كفل�صطني، وكوبا، ونيكارغو�... �إلخ، وقال �إن �ل�صورة �لوحيدة �لتي 

�أ�صاف  Fidel Castro، والحقاً  يعلقها يف مكتبه هي للزعيم �لكوبي فيدل كا�صرتو 

كوهني �صورة �أبو مرزوق.

و�أنه  باأن ق�صيته �صهلة،  �عتقاده  �ل�رشح مبدياً  �أجابه على كل هذ�  �أبو مرزوق 

�صيطلق �رش�حه خالل �أيام قليلة. وبالتايل فاإنه ال يحتاج �إىل حماٍم. وحاول �أن يفهم 

منه يف �لوقت ذ�ته ما �إذ� كان قد �ّطلع على ملف ق�صيته.

�إىل توقيع توكيل له.  �أوالً  �أجاب باأن �الطالع على ملف �لق�صية يحتاج  كوهني 

وقد ح�صل على هذ� �لتوكيل يف �ليوم �لتايل من زوجة �أبو مرزوق. وقال كوهني �إن 

د�ئرة �لهجرة مل تو�صح له �صبب �أو نوعية �أو خلفية قر�ر �لتوقيف.

ومل يكن �أبو مرزوق ميّاالً لتوكيل حمامٍ يهودي، بالرغم من �أن كوهني �رشح له 

كل ما �صبق، م�صيفاً باأنه لي�ص يهودياً متديناً، و�أنه مل ي�صبق له �أن مار�ص �ل�صعائر 

�لدينية �ليهودية، على �لعك�ص من �أخيه �لذي حتّول �إىل �لن�رش�نية و�أ�صبح ق�صي�صاً، 

وو�لدته �ملتم�صكة بال�صعائر �لدينية. وقبل �أن يغادر كوهني �لغرفة، كان �أبو مرزوق 

قد بد�أ يح�صب �النعكا�صات �ل�صيا�صية لتوكيل حمامٍ يهودي على حركة حما�ص �لتي 

ير�أ�ص مكتبها �ل�صيا�صي. وكان يعزز ميَل �أبو مرزوق للرف�ص �صعوُرُه بعدم حاجته 

�إىل حمامٍ �أ�صالً. لكنه ُفوجئ يف �ليوم �لتايل )1995/7/27( بتحّول توقيفه �إىل �حلدث 

�الإعالمـي �الأبرز، و�أن كوهني �لذي يجيد �لتعامل مع �الإعالم بكفاءة، بد�أ يتحدث �إىل 

�لعامودي  �إىل طلب  �ل�صحف وو�صائل �الإعالم ب�صفته موكالً عنه، معتمد�ً يف ذلك 

وجبارة. و�لعامودي هو رئي�ص �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأمريكي يف �لواليات �ملتحدة. 

�أما جبارة فهو حمامٍ فل�صطيني يعمل مع �ملحامية �ليهودية �لتي تر�فعت عن �ل�صيخ 

عمر عبد �لرحمن.

ويف �ليوم ذ�ته، وبعد �أن �أدىل بت�رشيحاته �الإعالمية، ز�رته زوجة �أبو مرزوق 

يف مكتبه برفقة د. يا�رش ب�صناق م�صطحبة معها عدد�ً من �أبنائها. ثم توجه كوهني 
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�إد�رة  �أبلغته  �أن  بعد  �ملطلوب،  �لتوكيل  مرزوق  �أبو  له  وّقع  حيث  ثانية  �ل�صجن  �إىل 

�ل�صجن ب�رشورة توكيل حمامٍ من ِقبله �أو من ِقبل �ملحكمة. وعر�صت عليه قائمة 

�حلكومة  من  �أجرهم  يتقا�َصون  �لذين  �ملحكمة  لدى  �ملعتمدين  �ملحامني  باأ�صماء 

لتديّن  �مل�صهورين  �أو غري  �ملبتدئني،  �ملحامني  ما يكون هوؤالء من  مبا�رشة. وعادة 

�مل�صلمني  �ملوقوفني  جميع  عن  �لدفاع  �ملحامني  من  �لنوع  هذ�  توىل  وقد  كفاءتهم. 

�أبو مرزوق �أن �لتوكيل �لذي وّقعه  با�صتثناء �ل�صيخ عمر عبد �لرحمن. وقد �عتقد 

لكوهني لن تطول مدته عن ب�صعة �أيام فقط تنتهي خاللها ق�صيته.

بلِغ �أبو مرزوق مبوعد مثوله �أمام �لقا�صي. ولهذ� 
ُ
يف �ليوم �لتايل )1995/7/28( �أ

�إىل �ملحكمة.  �إىل �لدور �لثالث من مركز �لتوقيف متهيد�ً الإر�صاله  ِخذ 
ُ
�أ �لغر�ص فقد 

غري �أنـه بعد �أربع �صاعات من �النتظار مّتت �إعادته �إىل �لزنز�نة. وتكرر ذلك يف �ليوم 

�لتالـي �أي�صاً )1995/7/29(. وحني �صاأل كوهني عن �صبب ذلك، فوجئ بالرد. هناك 

حيـرة �صديدة �إز�ء طبيعة �لتهمة �لتي �صتُوّجه له، مما ي�صبب �إرباكاً لد�ئرة �لهجرة 

و�إد�رة مركـز �لتوقيف. �الأمر �لذي يتبني معه، مبا ال يقبل �ل�صّك، �أن قر�ر �لتوقيف 

�لهجرة  �الأول، وقد مّت تكليف د�ئرة  �ملقام  �الإد�رة الأ�صباب �صيا�صية يف  �تخذته  قد 

بفبكة �تهاٍم ُيوجه للرجل يجري تف�صيله يف �صوء �لقو�نني �ل�صارية.

�ل�صابط  عليها  وّقع  �لتي  �الأوىل  �لتوقيف  وثيقة  يف  ُدّونت  �لتي  �لتهمة   كانت 

و. ل. �صميث، وهو �ل�صابط �لذي وّقع على قر�ر �لتوقيف يف �ملطار، حتت ت�صنيف 

�أبلغ  �ملحكمة  �إىل  توجهه  وقبل  �إرهابية”.  ملنظمة  �نتمائه  “�إمكانية  عنه؛  ُيعلن   مل 

�حتمال  بتهمة  لذلك،  تاريخ  حتديد  دون  �لقا�صي،  �أمام  �صيقف  �أنه  مرزوق  �أبو 

�صابقاً  �رتبط  �أنه  �أو  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  دخولـه  بعد  “�إرهابية”  باأعمال  �رتباطه 

قا�صي  عن  �صادر  �إ�صعار  وهي  �ملتحدة،  �لواليات  د�خل  “�إرهابية”   باأعمال 

1
د�ئرة �لهجرة بالتهمة �ملوجهة.

و�إز�ء عدم حتديد �لتهمة �ملوجهة الأبو مرزوق، فقد وجه حمامياه كوهني وهوت 

للد�ئرة  �أمر  �إ�صد�ر  فيها  �لهجرة، يطلبان  د�ئرة  �إىل قا�صي  1995/7/31 مذكرة  يف 

 Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from  
1

 United States Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Service, to Mousa
Mohamed Abu Marzook, 27/7/1995.
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باأنه  �دعائها  �إليها يف  �لتي ت�صتند  كي تزودهما بعبار�ت حمددة باالأدلة و�لب�هني 

�أعمال  يف  تورطه  الحتمال  نظر�ً  �ملتحدة  �لواليات  دخول  مرزوق  الأبو  ُي�صمح  ال 

�أن  غري   
2
�ل�صابقة. �ملذكرة  يف  �لو�ردة  ذ�تها  �لنقاط  �إىل  ��صتناد�ً  وذلك  “�إرهابية”، 

�ملحكمة مل ترد على �ملذكرة، ومل تف�صل �لتهمة. ويف �ليوم �لتايل )1995/8/1(، وجه 

�ملحاميان مذكرة �أخرى و�صحا فيها �أن عملية �إعادة �ملو�طنني )�ملقيمني( �لقانونيني 

بطريقة “�الإجر�ء�ت �ال�صتثنائية” ينطبق عليها �إجر�ء “�لطريقة �ملالئمة”. و�أ�صـارت 

�أعقاب حماكمة  �أو �ملغادرة يف  �أن �ملتهم يقرر م�صريه من حيث �الإقامة  �إىل  �ملذكرة 

�إد�نة �أو تبئة �ملتهم عن طريق �الإثباتات و�لب�هني �لتي تقدمها  قانونية يتم فيها 

 
3
�حلكومة.

وتتطلب هذه �لطريقة من �حلكومة ت�صليم �ملتهم �أي �إثبات لدى �أي جهة حكومية 

�ملذكرة:  �إليه. وقالت  �ملوجهة  �التهامات  �أّي من  �ل�صكوك حول  �أن يثبت  �صاأنه  من 

ق�صية  على  ينطبق   )1963 �صنة   Brady )بر�دي  ق�صية  يف  �ملحكمة  ت�رشف   �إن 

�أبو مرزوق. 

 وكانت �ملحكمة قد قررت يف حينه �أنه عند ��صتخد�م �لطريقة �ملالئمة يف �لقانون 

 �لـ 14 و�لـ 15 من �لد�صتور، يجب على �حلكومة �إظهار �لبهان �لتبيري �لذي متتلكه 

�صّد �ملتهم. و�أكدت �ملذكرة على �رشورة تطبيق هذ� �حلق يف حالة د. �أبو مرزوق.

وّقع  �جلل�صة  تلك  ويف   .1995/8/2 يف  �أخري�ً  �نعقدت  للمحكمة  �الأوىل   �جلل�صة 

�أبو مرزوق توكيالً ر�صمياً �أمام �لقا�صي ل�صتانلي كوهني �لذي �أح�رش معه حمامياً 

 Marc Van Der Hout يهودياً �آخر مت�صاً ب�صوؤون �لهجرة هو مارك فان دير هوت 

 Motion for More Definite Statement of Factual Allegations and Evidence to Support  2

 Charges of Excludability, In the Matter of: Mousa Mohamed Abu Marzook Applicant,
 In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van Der Hout, New York,
31/7/1995.

 Motion for Production of Exculpatory Evidence, In the Matter of: Mousa Mohammed  3

 Abu Marzook Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van
Der Hout, New York, 1/8/1995.
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�الأمريكي. وقدم �الثنان مذكرة للمحكمة طلبا فيها  للي�صار  �أي�صاً  و�الأخري ينتمي 

ووكالة  �أي،  �آي  و�ل�صي  �آي،  بي  و�الأف  �خلارجية،  وز�رة  من  لكل  �أمر  �إ�صد�ر 

�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )Defense Intelligence Agency )DIA، وبقية �لوكاالت 

�حلكومية �لتي لديها معلومات متعلقة بق�صية �أبو مرزوق �أو �أّي �أدلة متعلقة بالتهمة 

�جلل�صة  يف  وهوت  كوهني  وقدَّم  للمحكمة.  وتقديها  عنها  �لك�صف  �إليه،  �ملوجهة 

�لعامة  Suzanne McGregor؛ �ملدعية  �إىل �صوز�ن جمريجور  ذ�تها مذكرة موجهة 

Mary Jo White كمدعية  �أي�صاً ماري جو و�يت  �لتي عملت معها  لد�ئرة �لهجرة، 

عامة ثانية، طلبا فيها �ملو�فقة على ترحيل �أبو مرزوق �إىل �لبلد �لذي قدم منه، مقابل 

تنازله عن حقه يف �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة.

جاء يف تلك �ملذكرة:

ن�صمن عر�صنا �ليوم يف مذكرة بخ�صو�ص �ملر�فعة �مل�رشوطة �لتي يود موكلي 

دخولها من �أجل حّل �لق�صية باأق�صى �رشعة ممكنة.

يو�فق �ل�صيد مو�صى �أبو مرزوق على �ل�رشوط �لتالية و�صيكون جاهز�ً لعقد 

�تفاقية تت�صمن �لبنود �لتالية:

�الّتهامات  على  �عتماد�ً  وت�صفريه  �إبعاده،  على  مرزوق  �أبو  �ل�صيد  يو�فق   .1

�ملوجهة �إليه يف �آي-122 �لتي �صدرت بتاريخ 1995/7/25، و�صيقبل عملية �الإبعاد 

�أو �لت�صفري بناء على تلك �التهامات.

2. ال يعرتف باأنه �صارك يف �أعمـال �أو ن�صاطات �إرهابية يف �ملا�صي، كما و�أنه ال 

يخطط الأن يقوم بذلك يف �مل�صتقبل.

3. يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ��صتئناف قر�ر �لقا�صي باإبعاده �أو ت�صفريه، 

كما و�أنه يتنازل عن حقه يف �إعادة فتح ملف �لق�صية يف �مل�صتقبل الإعادة �لنظر يف 

هذ� �لقر�ر.

�لتي  حقوقه  وي�صقط  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لقانونية  �إقامته  عن  يتنازل   .4

يتلكها حالياً، �أو تلك �لتي يكن �أن يتلكها يف �مل�صتقبل بف�صل �إقامته �لقانونية.

5. يتنازل عن حقه يف �لعودة �إىل �لواليات �ملتحدة، ولن يبحث يف تاأكيد ذلك يف 

�مل�صتقبل.

6. �أن يكون �الإبعاد و�لت�صفري فقط �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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يوم  من  �عتبار�ً  �ملفعول  �صاري  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  �إىل  �الإبعاد  يكون   .7

�الأربعاء 1995/8/9، وبحيث ُيو�صع �أبو مرزوق يف طائرة متجهة �إىل �الإمار�ت يف 

ذلك �ليوم و�لتاريخ، وُيف�صل رحلة مبا�رشة بدون توقف �إىل �الإمار�ت �لعربية من 

�لواليات �ملتحدة، �أو على رحلة، غري مبا�رشة من خالل دولة عربية �أخرى يف ذلك 

�ليوم و�لتاريخ.

م�رشوطة  �التفاقية  هذه  يف  مرزوق  �أبو  عنها  تنازل  �لتي  �حلقوق  جميع   .8

دولة  �إىل  و�صوله  حال  يف  فقط  فعالة  و�صتكون  �أعاله،  وردت  كما   بالتحديد 

�الإمار�ت �لعربية.

كل  فاإن  ب�صموليتها،  �أعاله  �لو�ردة  �ل�رشوط  من  �أي  حتقيق  عدم  حال  يف   .9

وت�صتاأنف  الإبر�مها،  �ل�صابق  �لو�صع  �إىل  يعود  �التفاقية  هذه  �أطر�ف  من  طرف 

يكون  فلن  �حلالة،  هذه  ويف  �ملتحدة.  �لواليات  من  لالإبعاد  �ملتبعة  �الإجر�ء�ت 

�إىل  �لطرفني  من  كل  والإعادة  �مللف  فتح  الإعادة  بطلب  للتقدم  �رشورة   هناك 

و�صعهما �الأ�صلي.

هذه �لبنود �ملتفق عليها م�رشوطة مبو�فقة حمددة و�أكيدة على هذ� �لعر�ص يف 

موعد �أق�صاه �لثانية ع�رشة من ظهر يوم �الإثنني �ل�صابع من �آب )�أغ�صط�ص( لعام 

�نعقاد  �لذي ي�صادف موعد  �لوقت  1995 وتبقى هذه �التفاقية �رّشية حتى ذلك 

�جلل�صة �ملقبلة للمحكمة.

نقدر ونحرتم �الإجابة على هذ� �لعر�ص يف �لقريب �لعاجل، و�لرجاء عدم �لرتدد 

يف �الت�صال معنا يف �أي وقت �إذ� كانت لديكم �أّي ت�صاوؤالت �إ�صافية �أو �قرت�حات.

�ملخل�صان

�صتانلي كوهني 

مارك فان دير هوت

متديد  �لقا�صي  من  طلب  قد  �الّدعاء  كان  �لعر�ص،  بهذ�  �لدفاع  يتقدم  �أن  قبل 

�أو�صح  بيّنة. وبدوره  �أو  باأي دليل  �أن يتقدم  �أمر �العتقال ملدة ثالثني يوماً، دون 

كوهني �أن د�ئـرة �لهجرة رف�صت يف �ليوم �ل�صابق )1995/8/1( �لعر�ص �لذي تاله 

�أمام �ملحكمة. وكانت �ملفاجاأة �أن �الّدعاء نفى �أنه يرف�ص هذ� �لعر�ص. وعندها �أمر 
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�أن  قبل  و�لتفاهم  جانبية  غرفـة  �إىل  �ملحكمة  قاعة  من  باخلروج  �جلانبني  �لقا�صي 

�لدفاع و�الّدعاء ي�صاور�ن  �أخرى. وبد�أت مفاو�صات حقيقية كان  �إليه مرة  يعود� 

للعر�ص  �إن رف�صها  �لهجرة �رش�حة:  د�ئرة  �أو موكليهم. وقالت  �لقا�صي  خاللها 

�ل�صابق مرده �إ�رش�ر �أبو مرزوق على نفي �أي عالقة له باالإرهاب...! �أما تنازله عن 

حّق �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة فهذ� كان �أحد مطالب �لد�ئرة ب�صبب �رتباطه بجهات 

خارجية، حيث �إنه �عرتف باأنه رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ولكن  �الإقامة،  ب�صحب  فقط  لي�ص  �حلالة  هذه  يف  �الأمريكي  �لقانون  ويق�صي 

�الإقامة  حّق  �صحب  لكن  ذلك  على  كثرية  �أمثلة  وهنالك  �أي�صاً.  �جلن�صية  ب�صحب 

تنازل  بقبول  �الدعاء  مت�ّصك  وقد  �صنتني.  ت�صتغرق  قد  ق�صائية  الإجر�ء�ت  يحتاج 

باأعمال  بعالقته  �عرت�فه  على  ذ�ته  �لوقت  يف  م�رّش�ً  �الإقامة،  حّق  عن  مرزوق  �أبو 

�لواليات  دخول  من  �ملمنوعني  قائمة  على  ��صمه  تثبيت  ذلك  �صاأن  من  الأنه  عنـف؛ 

�ملتحدة، وبالتايل �إغالق �لطريق على حماولة �إبطال هذ� �الإجر�ء قانونياً. كذلك فاإن 

هذ� �العرت�ف يف حالة �حل�صول عليه، يوؤدي �إىل جتميد �أمو�له يف �أمريكا بناًء على 

�لقانون �لذي �صدر يف �صباط/ فب�ير 1995، مما يوؤدي �إىل تقييد حركته يف �لعامل، 

�إذ �صت�صعه بقية �لدول �لغربية على قائمة �ملمنوعني.

ليتحدى  مرزوق  الأبو  ر�صمية  حماكمة  تتم  �أن  على  �أ�رش  جهته  من  �لدفاع 

حيثياتها،  باإبر�ز  �حلكومة  طالب  كما  �ملمنوعني.  قائمة  على  ��صمه  �إدر�ج  قانونية 

حيث ال توجد لديها حيثيات حقيقية. وبالتايل ت�صبح �حلكومة مطالبة بتقدمي �صيء 

خالل فرتة ق�صرية مع ذكر م�صدر معلوماتها، وهو ما ال يريده �الدعاء. وبالتايل 

 فاإن ما �أمكن �التفاق عليه بني �الدعاء و�لدفاع يف جل�صة �ملفاو�صات هو �أال ي�صحَب

�أبو مرزوق �لعر�ص �لذي تقدم به، على �أن تعيد د�ئرة �لهجرة در��صة �الأمر، و�أن ترد 

 .1995/8/8 على �لعر�ص يوم �الإثنني �لتايل، ليعلن �لرد يف جل�صة �ملحكمة �لثالثاء 

كما مّت �التفاق على عدم �الإعالن عن فحوى هذ� �التفاق لو�صائل �الإعالم.

�لوقت  �إىل ك�صب بع�ص  �إال  �لهجرة  د�ئرة  يُكن يهدف من جانب  �التفاق مل  هذ� 

حل�صابات مر�جعة  جتري  كانت  حيث  مرزوق،  �أبو  �إىل  �إ�صافية  �تهامات   لتوجيه 

مالية  مالفات  �أي  عن  �لبحث  بغر�ص  �ملالية؛  وحتويالته  �لبنكية  مرزوق  �أبو 
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)�رش�ئب �أو ما �صابه ذلك(، �أو حتويالت م�صبوهة. وهو �الأمر �لذي ي�صفر عن �إقامة 

ق�صايا مدنية �صده ت�صفر عن غر�مات مالية كبرية، و��صتمر�ر توقيفه حلني �لبّت يف 

مثل هذه �لق�صايا �ملفرت�صة.

غري �أنه، وخالفاً مِلَا �ُتِفق عليه، فقد �رشح كوهني لل�صحافة بعد جل�صة �ملحكمة 

�أن على “�إ�رش�ئيل” �إذ� �أر�دت �لتقدم بطلب ت�صليم �أبو مرزوق �أن تثبت لي�ص فقط 

�صلوَعه يف �أعمال “�إرهابية” جرت د�خل “�إ�رش�ئيل”، و�إمنا يف �لواليات �ملتحدة لو 

كان على عالقة بتنفيذها. وبدورها ردت �ملدعية �لعامة عن د�ئرة �لهجرة بالقـول: 

�إن �لقانون �الأمريكي يق�صي باأن �الإرهابي هو �أي�صاً َمن يقوم بالتخطيط الأعمال 

�إرهابية ويقدم �مل�صاعدة، مبا يف ذلك �لتمويل لالأعمال �الإرهابية.   

، بناء على �التفاق �مل�صار �إليه، �أمهل �لقا�صي �ملدعية �لعامة مدة يومني  على كلٍّ

بناء على طلبها للرد على مذكرة �لدفاع. وهي �ملهلة �لتي �أر�دتها كما يبدو مل�صاورة 

ليوم  �ملوعد  تاأجيل  �لهاتف  بو��صطة  طلبت  �لعامة  �ملدعية  لكن  �ل�صيا�صية،  �الإد�رة 

�نعقاد  �رشورة  على  �لتاأكيد  �إىل  بكوهني  دفع  �لذي  �الأمر  ر�بع...  ليوم  ثّم  ثالث، 

�جلل�صة فانعقدت يف 1995/8/7.

قر�أ  �أن  وبعد  مرزوق،  �أبو  حماميَْي  من  �ملقدَّم  �لعر�ص  ُنوق�ص  �جلل�صة  تلك  يف 

�أبو مرزوق  “ما �لذي تريدونه؟ لقد قدم لكم  �لقا�صي �ملذكرة �صاأل �الدعاء �لعام: 

كلَّ ما تريدونه”.

وباقرت�ح من �لقا�صي، ُرِفعت �جلل�صة لبع�ص �لوقت جرت خالله مد�والت بني 

�الدعاء �لعام وحماميَْي �أبو مرزوق، يف غرفة جانبية. وقد جاء �قرت�ح �لقا�صي بعد 

�أن رف�ص �الدعاء �أن يكون قد رف�ص عر�ص �ملغادرة �لذي قدمه حماميا �أبو مرزوق.

وحتولت �ملد�والت �إىل مفاو�صات حقيقية كان �ملحامون خاللها يخرجون من 

�لغرفة بني فرتة و�أخرى للت�صاور مع �لقا�صي �أو مع موكليهم. وقالت د�ئرة �لهجرة 

�إن �صبب رف�صها ذلك �لعر�ص يعود �إىل �إ�رش�ر �أبو مرزوق على نفي �أّي عالقة له 

�لنقطة �ملتعلقة بالتخلي عن �جلرين كارد،  �إنها تقبل  �لد�ئرة قالت  باالإرهاب. لكن 

وهي جوهر �ملطالب �ملتعلقة بق�صية �لد�ئرة �لتي تريد �صحب حّق �الإقامة من رئي�ص 
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�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص؛ الأنه بحكم موقعه �رتبط بجهات خارجية. وهذ� 

�إجر�ء قانوين معمول به يف �لواليات �ملتحدة وعدد من �لدول. غري �أن �تخاذ قر�ر 

�ملتعلق باملغادرة  �لعر�ص  �الإجر�ء قد يطول ملدة �صنتني، كان من �صاأن  ب�صاأن هـذ� 

يف  �أ�رشت  �لبند،  بهذ�  مت�صكت  �لتي  �لد�ئرة  لكن  فقط.  �أيام  عدة  �إىل  يخت�رشها  �أن 

�لوقت ذ�ته على حتقيق ك�صب �إ�صايف يتمثل يف �عرت�ف �أبو مرزوق بعالقته باأعمال 

�لواليات  دخول  من  �ملمنوعني  قائمة  على  ��صمه  بتثبيت  �صمح  �لذي  �الأمر  عنف، 

�أّي حماولة الإبطال هذ� �الإجر�ء قانونياً، وهو ما  �ملتحدة، و�إغالق �لطريق يف وجه 

يوؤدي  �العرت�ف  هذ�  �أن  �إىل  باالإ�صافة  مرزوق،  �أبو  حماميا  به  هددهم  و�أن  �صبق 

�صباط/  يف  �صدر  �لذي  �لقانون  على  بناء  �ملتحدة  �لواليات  يف  �أمو�له  جتميد  �إىل 

مبا  لالإعالم  �لبوح  عدم  على  �ملفاو�صات  تلك  يف  �لطرفان  و�تفق   .1995  فب�ير 

د�ر فيها.

�الأمريكية  �الإد�رة  بني  قذرة  موؤ�مرة  حُتبَك  كانت  �ل�صابقة،  �الأيام  خالل 

بحق  توقيف  �أمر  �أ�صدرت  �أن  فيها  جهة  الأي  ي�صبق  مل  �لتي   و“�إ�رش�ئيل” 

�أبو مرزوق. وكانت قد ر�َصَحت معلومات عب و�صائل �الإعالم تفيد �أن “�إ�رش�ئيل” 

�صاأل  وعندما  �الأمريكية.  لالإد�رة  به  �لتقدم  تعتزم  مرزوق  �أبو  با�صتالم  طلباً  تعد 

طالباً  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  بطلب  عليه  رّد  يريد،  ماذ�  عن  �لعام  �الدعاء  �لقا�صي 

�إىل �أن تبّت حمكمة �أخرى بهذ� �لطلب. ويف �للحظة نف�صها  تاأجيل �لنظر يف �لق�صية 

يف  �لبد�ية  حمكمة  قا�صي  و�أمام  �أخرى،  حمكمة  �أمام  �ملثول  مرزوق  �أبو  من  طلب 

.Theodore Katz لد�ئرة �لثالثة، �ليهودي �لديانة، ثيودور كاتز�

وكانت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية قد قررت يف جل�صة عقدتها برئا�صة رئي�صها �إ�صحاق 

Yitzhak Rabin تقدمي طلب ت�صليم يتعلق باأبو مرزوق حتت مبر �حلفاظ  ر�بني 

على م�صد�قية “�إ�رش�ئيل”.

 ،”Sealed Complaint متوم  “�دعاء  عنو�ن  حمل  �لذي  �لطلب  ذلك  يف  جاء 

)يهودية(،   Shirah Neiman نيمان  �صري�  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عن  نيابة  وقدمته 

بالق�صم  �أدلت  �أن  بعد  نيويورك،  من  �جلنوبية  للمنطقة  �ملفو�صة  �لعامة  �ملدعية 
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تاأمر  �جلنوبية،  نيويورك  مقاطعة  مـن  �الأمريكي  �لعام  �ملدعي  نائب  �أنها  و�صهدت 

 
4
بناء على �ملعلومات و�العتقاد كما يلي:

1. �أنها يف �ملو�صوع �ملذكور �أعاله تنوب عن حكومة دولة �إ�رش�ئيل.

�إ�رش�ئيل عن تهم  �أبو مرزوق مطلوب ملقا�صاته يف دولة  �أن مو�صى حممد   .2

�لكبري،  و�الأذى  �ملتعمد،  �الأذى  �إيقاع  �لعمد،  وغري  �لعمد  �لقتل  جر�ئم  �رتكاب 

�مل�صددة  �لظروف  مبوجب  بجروح،  �الإ�صابة  مع  و�الأذى  بجروح،  و�الإ�صابة 

للعقوبة �لتي ن�ّص عليها قانون �جلز�ء �الإ�رش�ئيلي.

قررت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �لتحقيقات  باأن  �أبلغتني  قد  �إ�رش�ئيل  حكومة  �أن   .3 

ما يلي:

�أ. �إن �أبو مرزوق هو رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي ملنظمة حما�ص. ويعمل هذ� �ملكتب 

باأن�صطة  �ملتعلقة  و�لتعليمات  �ل�صيا�صات  ي�صع  حما�ص،  حلركة  عليا  قيادة  كهيئة 

حما�ص �إ�صافة �إىل مهامها �الأخرى، و�أن هـذ� �ملكتب م�صوؤول عن توجيه وتن�صيق 

رئي�ص  وب�صفته  و�ملناطق.  �إ�رش�ئيل  يف  حما�ص  بها  تقوم  �لتي  �الإرهابية  �الأعمال 

�ملكتب �ل�صيا�صي، قام �أبو مرزوق بتمويل �أن�صطة معينة حلما�ص، مبا يف ذلك �أعمال 

�إرهابية �صّد جنود ومدنيني يف �ملناطق ويف �إ�رش�ئيل. �إ�صافة �إىل ذلك، فقد قام بدور 

�لهجمات  �مل�صوؤول عن  �لع�صكري حلما�ص  �جلناح  �أن�صطة  �الإ�رش�ف على  هام يف 

�لع�صكري.  �جلنـاح  يف  هامة  قيادية  منا�صب  لتويل  �أفر�د  تعيني  ويف  �الإرهابية، 

وخالل معظم �لفرتة ذ�ت �ل�صلة كان يقيم يف �لواليات �ملتحدة.

ب. حلما�ص تاريخ طويل من �لعنف و�لهجمات �لقاتلة �صّد �أهد�ف مدنية بد�أت 

منـذ عام 1988 وحتى �لوقت �حلايل. وب�صبب موقعه يف حما�ص، كان �أبو مرزوق 

يعي متاماً طبيعة تلك �لهجمات. �إ�صافة �إىل ذلك، تظهر �الأدلة �أنه ب�صفته م�صوؤول 

و�صمان  حما�ص  �أن�صطة  متويل  يف  عديدة  بخطو�ت  قام  فقد  حما�ص،  يف  رفيع 

��صتمر�ريتها، و�لتي ت�صمن ت�صهيل �لهجمات �الإرهابية مبا يف ذلك هجمات على 

مدنيني قام بها �جلناح �لع�صكري حلما�ص.

 Sealed Complaint, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
4 

 Abu Marzook, from Shirah Neiman, Deputy United States Attorney, to Theodore
  Katz, United States Magistrate Judge, New York, 7/8/1995.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات221

البحث عن تهمة...!

ً و�أجنبيا �إ�رش�ئيلياً  مدنياً   79 عن  يقل  ال  ما  قتل   ،1989 يناير   1 منذ   ج. 

حما�ص.  بها  قامت  �لتي  �الإرهابية  �لهجمات  �صياق  يف  �أمن  ورجل  ع�صكرياً  و40 

�إىل  �إ�صافة  �أمن،  ورجل  ع�صكرياً  و98  مدنياً   188 عن  يقل  ال  ما  فيها  جرح  وقد 

ذلك، كانت حما�ص م�صوؤولة عن �لعديد من عمليات �لقتل و�الإ�صابات �لتي حلقت 

�لقائمة  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. وفيما يلي  ُي�صتبه يف تعاونهم مع  مبو�طنني عرب 

�جلزئية بهجمات حما�ص �الإرهابية على �ملدنيني �الإ�رش�ئيليني:

يف مار�ص 1988، �أطلقت �لنار على متعهد يف غزة وجرح من قبل ع�صو يف حما�ص.  •

على  �نفجرت  نا�صفة  �صحنة  حما�ص  �أفر�د  �أحد  و�صع   ،1990 يوليو   28 يف   •

 �صاطئ تل �أبيب يف �إ�رش�ئيل، وقد �أدى �النفجار �إىل مقتل �صائح كندي، و�أ�صاب 

�لعديد بجروح.

يف 14 دي�صمب 1990، قام نا�صطان من حما�ص بطعن ثالثة مو�طنني حتى �ملوت   •

كانو� يعملون يف م�صنع لالأملنيوم يف يافا قرب تل �أبيب.

م�صتعمرة  يف  رجل  على  �لنار  حما�ص  من  نا�صطان  �أطلق   ،1992 يناير   1 يف   • 

كفار د�روم يف �ملناطق فاأ�صابه يف ر�أ�صه وتويف �لرجل متاأثر�ً بجر�حه.

الهيا بيت  منطقة  يف  �صيارته  يف  مدين  جثة  على  ُعرِث   ،1992 مايو   17 يف   • 

)يف �ملناطق(، وقد �عرتف نا�صطون من حما�ص يف قطاع غزة مب�صوؤوليتهم عن 

حادث �لقتل.

1992، طعنت فتاة يف �خلام�صة ع�رش من عمرها، وهي من مدينة  24 مايو  يف   •

بيت يام �الإ�رش�ئيلية من ِقبل نا�صط من حما�ص وُتوفيت �لفتاة.

يف 25 يونيو 1992، قام نا�صط من حما�ص بطعن موظفني يف م�صنع تغليف يف   •

�ل�صجاعية )منطقة يف �ملناطق( حتى �ملوت.

�ثنني من  1993، قام ن�صطاء من حما�ص يقودون �صيارة بده�ص  15 مار�ص  يف   •

�ملدنيني عمد�ً وقتلوهما يف مدينة نابل�ص.

يف 1 يوليو 1993، ُقتِلت �مر�أة مدنية و�حدة وُجِرح رجل �آخر من طلقات ر�صا�ص   •

ت�صري  كانت  بالركاب  مليئة  حافلة  �إىل  حما�ص  من  �إرهابيني  ثالثة  دخل  عندما 

وقد  �لر�صا�ص.  يطلقون  وبد�أو�  �لقد�ص،  �أحياء  �أحد  �لفرن�صية،  �لتلة  منطقة  يف 

ُقتلت �صحية ثالثة، وهي �صائقة �حلافلة عندما كان يحاول �خلاطفون �لهروب 
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و�أجبوها على متابعة قيادة �حلافلة، وبعد ذلك �أطلقو� عليها �لنار وتركوها، ثم 

ماتت متاأثرًة بجر�حها.

يف 6 �إبريل 1994، �نفجرت �صيارة مفخخة �إىل جانب با�ص �يجد يف مدينة �لعفولة   •

�الإ�رش�ئيلية، وقد ُقتِل ثمانية مدنيني وجرح �أربعة و�أربعون غريهم، وقد ُقتل يف 

�حلادث نا�صط من حما�ص، وهو منفذ �لهجوم.

يف 13 �أبريل 1994، �رتكب نا�صط من حما�ص هجوماً �نتحارياً بينما كان يركب   •

�أربعة  مقتل  �إىل  �النفجار  �أدى  وقد  �خل�صرية،  مدينة  يف  �يجد  �إ�رش�ئيلية  حافلة 

مدنيني و�أحد �جلنود، �إ�صافة �إىل جرح 12 مدنياً و18 جندياً.

18 مدنياً، من �صمنهم مو�طن  ُقتِل مدين وجندية وجرح   ،1994 �أكتوبر   9 يف   •

�أمريكي، عندما قام نا�صطان من حما�ص بر�صق جمع من �مل�صاة بر�صا�ص من 

بندقية �آلية يف مدينة �لقد�ص.

كان  عندما  �نتحارياً  هجوماً  حما�ص  من  نا�صط  �رتكب   ،1994 �أكتوبر   19 يف   •

بالركاب على  �يجد كانت مكتظة  تابعة ل�رشكة  �إ�رش�ئيلية  ي�صتقل حافلة ركاب 

�أحد  بينهم  من  مدنياً،   22 مقتل  �إىل  �النفجار  �أدى  وقد  �أبيب،  تل  مدينة  خـط 

�ل�صياح، وجرح 46 �آخرين.

د. يظهر دور �أبو مرزوق يف حما�ص ب�صورة و��صحة �أنه عندما حتُدث هجمات 

من حما�ص على مدنيني فاإنه كان يقوم باإجر�ء�ت تنظيمية كبرية من �أجل تعزيز 

)�لتحقيق  مقابلتهما  جرت  حما�ص  �أع�صاء  من  الثنني  ووفقاً  حما�ص.  �أهد�ف 

ِدينا بارتكاب عمل �إرهابي، فقد و�صل
ُ
 معهما( بعد �عتقالهما عام 1991، وكانا قد �أ

حما�ص  جلماعة  �لتحتية  �لبنية  تنظيم  يعيد  لكي  غزة  �إىل   1989 عام  مرزوق  �أبو 

�لن�صطة يف غزة.. وذلك بعد �صل�صلة من �العتقاالت؛ ولكي يـّول هذه �الأن�صطة قام 

بتحويل مائة �ألف دوالر ملنظمة حما�ص يف غزة.

مّت  مرزوق  �أبو  �صّد  �ملعلومات  �أهم  �إن  ن�صاطه.  �زد�د  �حلني  ذلك  منذ  هـ. 

حممد  حما�ص،  من  ع�صو  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ِقبل  من  عليها  �حل�صول 

�ملتحدة  �لواليات  يف  يقيم  كان  و�لذي  �أحمد،  �أبو  �مللقَّب  �صالح  خليل  �حلامد 

يف  �صالح  �أقر  وقد   ،1993 عام  �أو�ئل  يف  �إ�رش�ئيل  يدخل  وهو  �عتِقَل  �أن  �إىل 

بال�صجن  عليه  وُحِكم  حما�ص،  يف  �أن�صطته  عن  ن�صاأت  �لتي  بالتَُهم  �الأمر  نهاية 
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ت�صتند  كانت  و�أنها  خ�صو�صاً  موثوقة،  �ملعلومات  �عتُبت  وقد  �صنو�ت.   5

�رّشيون  �أع�صاء  �أنهم  يعتقد  كان  الأ�صخا�ٍص  �صالح  �أعّده  تقرير  �إىل  ما  حدٍّ  �إىل 

مع  يتعاونون  �حلقيقة  يف  كانو�  ولكنهم  حما�ص،  يف  رفيعة  مرتبة  ذوو 

�أن بو�صوح  �صالح  من  ِخذت 
ُ
�أ �لتي  �ملعلومات  تظهر  �الإ�رش�ئيلية.   �ل�صلطات 

�أبو مرزوق قام باإجر�ء�ت كبرية لتعزيز �أعمال �لعنف �لتي تقوم بها حما�ص.

و. على �صبيل �ملثال، فيما يتعلق باأحد�ث معينة وقعت عام 1990، �أبلغ �صالح 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أن �أبو مرزوق قد خّوله جتنيد �أفر�د لتدريبهم على ��صتخد�م 

من تخويل  على  وبناء  )�جلهاد(،  �ملقد�صة  �حلرب  يف  �لقتال  �أجل  من   �ملتفجر�ت 

من  ثالثة  �أختري  �لنهاية  ويف  جمندين.  ع�رشة  بتدريب  �صالح  بد�أ  مرزوق،  �أبو 

هوؤالء �ملجندين للذهاب �إىل �إ�رش�ئيل للقيام باأعمال �إرهابية عندما قرر �أبو مرزوق 

تاأجيل مغادرتهم من �أجل �حل�صول على تدريب �إ�صايف. وب�صبب �عتقال �صالح 

يف �أو�ئل عام 1993، مل يتم �إر�صال �ملجندين �لثالثة باملهمة �الإرهابية �ملفرت�صة يف 

�إ�رش�ئيل. وقد �عتُِقل �أحد هوؤالء �لثالثة موؤخر�ً يف �إ�رش�ئيل، ويف �أثناء �لتحقيق �أّكد 

على رو�ية �صالح لالأحد�ث.

�أن�صطة �لعنف �لتي  �أبو مرزوق من وقت الآخر يظل على �طالع على  ز. كان 

تنوي حما�ص �لقيام بها. وقد �أخب �صالح �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أنه يف عام 1992 

عندما كان يف �إ�رش�ئيل ناق�ص مع ع�صو �آخـر من حما�ص �إمكانية قتل �رشي ن�صيبة، 

�لن�صط  دوره  ب�صبب  موؤيديها،  و�أحد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �مل�صت�صار 

�إىل  �إ�رش�ئيل. وعند عودة �صالح  �إيجاد ت�صوية �صلمية مع  �إىل  �لر�مية  يف �جلهود 

�لواليات �ملتحدة، �أخب �أبو مرزوق عن �خلطة و�أبدى �أبو مرزوق حما�صاً للعملية. 

غري �أنه مل يتم تنفيذها؛ الأن �صالح فقد �الت�صال مع حما�ص يف �إ�رش�ئيل ومن َثمَّ 

جرى �عتقاله.

�إ�رش�ئيل  �إىل  بها  قام  �لتي  �لرحالت  من  عدد�ً  �أي�صاً  �صالح  و�صف  كما  ح. 

و�ملناطق، مبا فيها و�حدة يف �أغ�صط�ص 1992، و�أخرى يف دي�صمب 1992؛ لتنظيم 

ومتويل �أن�صطة حما�ص. وقبل تلكما �لرحلتني قابل �صالح �أبو مرزوق �لذي �أعطاه 

ُت�صتخَدم  �أن  يجب  �ملناطق  �إىل  �صيح�رشها  �لتي  �الأمو�ل  باأن  و��صحة  تعليمات 

جزئياً يف متويل عمليات ع�صكرية )على �صبيل �ملثال هجمات �إرهابية(، يف وقت كان 
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�لع�صكرية كانت تت�صمن ب�صكل منتظم هجمات  �أن عمليات حما�ص  فيه  و��صحاً 

��صتُخدم  قد  كان  �الأمو�ل  هذه  من  جزء�ً  �أن  �الإ�رش�ئيليون  يعتقد  مدنيني.  على 

�إرهابية  هجمات  يف  بعد  فيما  ��صتُخدمت  �أ�صلحة  �رش�ء  يف  �أخرى،  �أ�صياء  بني   من 

على مدنيني.

ط. يف رحلة �أغ�صط�ص 1992، �أح�رش �صالح معه ما ال يقل عن مائة �ألف دوالر 

�أن جزء�ً من  �أبو مرزوق  �أبلغه  من �أجل مهمته يف �ملناطق. وقبل مغادرة �صالح، 

هذه �الأمو�ل يجب �أن ُي�صتخَدم لتمويل عمليات ع�صكرية، وقد ��صتكى �أبو مرزوق 

من �أن �الأمو�ل �لتي كانت ُتر�َصل يف �ملا�صي كانت حُتّول �إىل ��صتخد�مات �أخرى بدالً 

من ��صتخد�مها يف �لعمليات �لع�صكرية. وقد �لتقى �صالح مع نا�صط من حما�ص يف 

��صتخد�م  ب�رشورة  مرزوق  �أبو  لتعليمات  وتطبيقاً  �ملال.  و�أعطاه  �خلليل  منطقة 

�حلما�صي  �لنا�صط  �صالح  �أبلغ  ع�صكرية،  عمليات  متويل  يف  �الأمو�ل  من  جزء 

ب�رشورة ��صتخد�م حو�يل 45 �ألف دوالر ل�رش�ء �أ�صلحة وذخرية. وقد ��صتُخِدمت 

�الأ�صلحة �لتي مّت �رش�وؤها بهذه �الأمو�ل من ِقبل حما�ص الرتكاب عمليات �إرهابية. 

بع�ص �الأ�صلحة مّت حتويلها �إىل �إرهابيني �آخرين معروفني يف غزة، و��صتخدموها 

�لذي  �حلمـا�صي  �لنا�صط  وقام  وجنود.  مدنيني  �صّد  �أخرى  �إرهابية  هجمات  يف 

45 �ألف دوالر من �أجل �رش�ء �الأ�صلحة بعـد ذلك بزيارة للواليات  ��صتلم مبلغ �لـ 

�ملتحدة، ويف حمادثة تلفونية له مع �أبو مرزوق مّتت بوجـود �صالح، طلب �أمو�الً 

�إ�صافية. وقد جرى �عتقال هذ� �لنا�صط بعد ذلك، و�أكد �أنه عندما تكلم مع �صالح 

طلـب �أمو�الً �إ�صافيًة لالأ�صلحة، ثم بعد ذلك �صلّمه �صالح �صماعة �لهاتـف ليتحدث 

مع �صخ�ص �آخر )على �لطرف �الآخر( كان يتحدث بلهجة غزّية )�أي �أبو مرزوق( 

و�لذي �أّكد �أنه �صري�صل �الأمو�ل.

ي. ويف نف�ص �لرحلة يف �أغ�صط�ص 1992، حمل �صالح جمموعة من �لتعليمات 

�لهامة من �أبو مرزوق، يعنّي فيها قائد�ً جديد�ً جلناح حما�ص �لع�صكري يف غزة.

ك. وعند عودة �صالح �إىل �لواليات �ملتحدة، ز�ر �أبو مرزوق وطلب منه مزيد�ً 

من  مزيد  باإر�صال  مرزوق  �أبو  وعده  وقد  �ملنظمة،  �أن�صطة  لتمويل  �الأمو�ل  من 

�الأمو�ل.
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�صالح،  مع  �ملحادثات  من  �صل�صلة  باإجر�ء  مرزوق  �أبو  قام  لذلك،  وتبعـاً  ل. 

و�لتي حاول فيها �أبو مرزوق وم�صوؤول �آخر من حما�ص كان مـوجود�ً معه، �إقناع 

�صالح باملو�فقة على �لعمل قائد�ً جلميع �أن�صطة حما�ص �لع�صكرية. 

م. ويف رحلة دي�صمب 1992، �صافر �صالح �إىل �إ�رش�ئيل ثانيًة، وهذه �ملرة كان 

يحمل حو�يل 300 �ألف دوالر كان قد ��صتلمها من �أبو مرزوق و�صخ�ص �آخر، وقبل 

مغادرة �صالح كّرر �أبو مرزوق تعليماته ب�رشورة ��صتخد�م جزء من �الأمو�ل يف 

متويل عمليات ع�صكرية، وكان �صالح م�صغوالً بتحويل �الأمو�ل �لتي ��صتلمها �إىل 

�أع�صاء من حما�ص حتى حلظة �عتقاله، حيث ُوِجد بحوزته 97 �ألف دوالر نقد�ً.

ن. وقد �ت�صحت حقيقة �إطالع �أبو مرزوق ومو�فقته و�صعيه �إىل قتل مدنيني 

مقابلـة  يف  وذلك  نف�صه،  مرزوق  �أبو  من  حلما�ص  �لع�صكرية  �لعمليات  من  كجزء 

تلفزيونية معه بعد هجوم حما�ص )�الإرهابي( على مدنيني يف �لقد�ص �لغربية. ففي 

�صارع  يف  مارة  على  �لنار  باإطالق  حما�ص  من  )�إرهابيان(  قـام   ،1994 �أكتوبر   9

مكتظ يف �لقد�ص من بندقية �آلية، وقتال مدنياً و�حد�ً وجنديًة كانت يف �إجازة ترتدي 

زّياً مدنياً، وجرح 18 مدنياً من �صمنهم �أحد �الأمريكيني، وقد ُقتل �الإرهابيان من 

�خلا�ص  �ملنار  تلفزيون  �أجرى  �لتايل  �ليوم  ويف  �لهجوم.  �أثناء  �الإ�رش�ئيليني  ِقبل 

حما�ص  عن  نيابة  مرزوق  �أبو  و�أعلن  مرزوق  �أبو  مع  مقابلة  لبنان  يف  �هلل  بحزب 

 وقال: باأن “�ملوت �أمنـية وقرين كل م�صلم، و�إن كل مقاتل 
5

�مل�صوؤولية عن �لعملية،

�أبطال  فيها  يقوم  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�صت  هذه  فل�صطني.  �أجل  من  �ملوت  يرجو 

�النتحاري  �لهجوم  �لع�صكري حلما�ص( مبثل هذ�  )�أي �جلناح  �لق�صـام  �لدين  عز 

�أجل ق�صية نبيلة ال�صتعادة  �إننا نقوم بهذه �الأن�صطة من  و�لعمليات �لتدمريية... 

د�ً.  حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني كاملة”. �أ�صاف ذلك موؤكِّ

 ]Bilah Kahana[  4. و�إنه يف 31 يوليو 1995، �أ�صدر �لقا�صي بياله كاهانا

من حمكمة �لقد�ص مذكرة �عتقال بحق �أبو مرزوق، بعد �أن وجد �أدلة كافية ت�صري 

�إىل �رتكاب �أبو مرزوق للتهم �ملذكورة يف �لفقرة 2 �أعاله.

�نظر: مقابلة تلفزيون �ملنار مع �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،   
5

1994/10/10. )�نظر وثيقة رقم 1، �ص 463(
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�إ�صالحية مـدينة  �الآن يف  �لواليات �ملتحدة وموجود  �أبو مرزوق د�خل  �إن   .5

�إد�رة  بها  بد�أت  �لتي  �الإبعاد  �إجـر�ء�ت  �نتظار  يف  �جلنوبية،  �ملقاطعة   - نيويورك 

�لهجرة و�جلن�صية عند و�صوله �إىل �لواليات �ملتحدة.

6. �إن �أبو مرزوق قد ُولِد عام 1951، ذ� مالمح �رشق �أو�صطية، ذكر�ً، ذ� �صعٍر 

بنّي وعيننَْي بنيّتنَي.

�أبو مرزوق، �عتقاالً موؤقتاً لغر�ص  �إ�رش�ئيل قد طلبت �عتقال  7. و�أن حكومة 

و�أن  �عتقاله.  حال  يف  لت�صليمه  ر�صمياً  طلباً  تقّدم  و�صوف  �إ�رش�ئيل،  �إىل  ت�صليمه 

من   11 �ملادة  مبوجب  مّت  قد  �لطلب  ذلك  على  بناًء  �لفوري  مرزوق  �أبو   �عتقال 

�تفاقية ت�صليم �ملجرمني �ملوقعة بني �لواليات �ملتحدة ودولة �إ�رش�ئيل، ومبوجب 

�لف�صل 18، من قانون �لواليات �ملتحدة، �لق�صم 3184.

8. و�أن �جلر�ئم �ملُتَّهم �أبو مرزوق بارتكابها هي من بني �جلر�ئم �ملذكورة يف 

�ملادة رقم 2 من �ملعاهدة.

وبناء على ذلك، يطلب مدعيكم �إ�صد�ر مذكرة مبوجب �لف�صل 18 من �لقانون 

�إىل  �أبو مرزوق و�أن يتّم تقديه  3184، العتقال مو�صى حممد  �الأمريكي، �لق�صم 

�صماعها  خالل  من  �ملحكمة  ر�أت  و�إذ�  جترِّمه،  �لتي  �الأدلة  ل�صماع  �ملحكمة  هذه 

�ملحكمة  تقوم  �لتهم،  الإثبات  �التفاقية  بنود  مبوجب  كان  �لدليل  باأن  لالأقو�ل 

�ملذكور  مرزوق  �أبو  لت�صليم  مذكرة  �إ�صد�ر  �أجل  من  �خلارجية  وز�رة  بتفوي�ص 

�إجر�ء�ت  و�أّي  �ملعاهدة،  �رشوط  مبوجب  �ملخت�صة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل 

 �أخرى قد تطلب �حلكومة يف �لوقت �حلايل �تخاذها مبوجب بنود �ملعاهدة وقو�نني 

�لواليات �ملتحدة.

ُكتَِب يف نيويورك، يف هذ� �ليوم 7 �أغ�صط�ص 1995.

مقّدمته ماري جو و�يت

�ملّدعي �لعام �الأمريكي

عنها: �صري� نيمان )توقيع(

نائبة �ملّدعي �لعام �الأمريكي



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات227

البحث عن تهمة...!

بعد قر�ءة طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، قّرر �لقا�صي الأول مرة توقيف �أبو مرزوق 

��صتجابة  1995/10/17؛  تاريخ  �إىل  �ملحكمة  جل�صة  ورفع  ق�صائي،  �أمر  مبوجب 

�ملوؤيدة  �لبيّنات  لتقـدمي  مهلة  “�إ�رش�ئيل”  �إعطاء  بهدف  وذلك  �لعام،  �الدعاء  لطلـب 

طالبت  �لتي  يوماً  �ل�صتني  تفوق  �ملهلة  وهذه  �لت�صليم،  طلب  ت�صمنها  �لتي  للتهم 

“�إ�رش�ئيل” بها. وقد منحها �لقا�صي لالدعاء �لعام؛ كي تر�صل “�إ�رش�ئيل” خاللها 
�لوثائق �خلا�صة باالتهامات �لو�ردة يف طلب �لت�صليم. و�أمر يف �لوقت ذ�ته مبو��صلة 

�حتجاز �أبو مرزوق خالل هذه �لفرتة من دون حّق �الإفر�ج عنه بكفالة.

موقع  على  يركز  فاإنه  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  ن�ّص  من  و��صح  هو  وكما 

�ملكتب  هذ�  �إن  قائالً:  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ر�أ�ص  على  مرزوق  �أبو 

“�إ�رش�ئيل” يف  للحركة  “�الإرهابية”  �الأعمال  وتن�صيق  توجيه  عـن   م�صوؤول 

و�الأر��صي �ملحتلة. 

رئي�ص  �عتقال  �أن  على  رّكز�  وهوت  كوهني  مرزوق،  �أبو  حماميا  �أن  غري 

وهو  �ل�صيا�صية.  �ملالحقة  عنو�ن  حتت  يندرج  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدل  وزير   David Libai ليبائي  ديفيد  تناوله  �لذي  ذ�ته   �لبُعد 

ت�رشيحات علنية.

و�أ�صار كوهني يف ت�رشيحات �صحفية �إىل �أن هيئة حملفني كبى تقوم بدر��صة 

�ل�صّجل �ملايل الأبو مرزوق ومعامالته �مل�رشفية.

�خلدمات  وبر�مج  وكاالت  من  جمموعة  على  ُي�رشف  موكله  �أن  كوهني  وذكر 

يف  عاٍل  م�صتوى  على  وممثلني  بروؤ�صاء  �اللتقاء  يقت�صي  عمله  و�أن  �الجتماعية، 

�ل�رشق �الأو�صط.

من  تتدّفق  باأنها  �أنباء  �أفادت  �لتي  �لدوالر�ت  ماليني  عن  كوهني  �ُصئِل  وحني 

�أعمال ويعمل يف �ال�صتثمار�ت،  �أبو مرزوق رجل  �إن  ح�صاب موكله �مل�رشيف، قال 

من يجيء  �لذي  �الأمو�ل  حجم  �إن  �الأمريكية.  �حلكومة  لكم  تُقلْه  مل  ما   وهو 

�لتي  �الأمو�ل  حجم  كثري�ً  يفوق  هنا  ويبقى  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الأو�صط  �ل�رشق 

تتدّفق من �لواليات �ملتحدة �إىل �ل�رشق �الأو�صط.
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فر�ص  زيادة  �إىل  يهدف  مرزوق  �أبو  �عتقال  باأن  �لت�رشيح  حّد  كوهني  وذهب 

كل من �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

يف  �النتخابات  موعد  كان  حيث  ثانية...  لوالية  �نتخابهما  الإعادة  ر�بني  �إ�صحاق 

بلديهما يو�صك على �القرت�ب. 

�أمر  مبوجب  �صدر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم  طلب  تقدمي  �أن  و�لو�قع 

مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  �إطالة  �إىل  هدف  كاهانا  بياله  �لقا�صية  �أ�صدرته  توقيف 

�أن مفاده  ��صتنتاج  �إىل  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  تو�صلت  �أن  بعد  طويلة،   ل�صنو�ت 

�لت�صليم  �أن ملف طلب  �تهامات حقيقية ملحاكمته. ومع  �ملتحدة ال متتلك  �لواليات 

�الإد�نة  وت�صتوجب  الإد�نته  كافية  و�أدلة  حقيقية  �تهامات  يت�صمن  مل  �الإ�رش�ئيلي 

على �الأر��صي �الأمريكية، �إال �أن �مللف �ل�صخم �لذي يقارب �الألف �صفحة، و�لذي 

�إجر�ء  ت�صمل  �صنو�ت،  لعدة  �ملتو��صلة  �ملحاكمة  �أمد  باإطالة  كفيل  الحقاً،  �صيُقّدم 

)�ملخابر�ت  �ملو�صاد  �أو  �الإ�رش�ئيلي(  �لعام  )�الأمن  �ل�صاباك  يف  وكالء  مع  حتقيقات 

�إفادة  �أبو مرزوق �حل�صول على  �أن يطلب حمامي  عاً  �الإ�رش�ئيلية(. كما كان متوقَّ

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحاق ر�بني.

�لت�صليم  طلب  باأن  �أكد  �الإ�رش�ئيلي  �لعدل  وزير  فاإن  �الإ�صارة،  �صبقت  كما 

�ملرتبطة  �لق�صائية  �ل�صعوبات  على  تغلّبت  �إنها  قال  �صيا�صية،  العتبار�ت  �صدر 

وعندما  �الإرهاب،  حماربة  نريد  “نحن  و�أ�صاف:  �لق�صية.  هذه  يف  �الأدلة  ببع�ص 

 تعتقل �لواليات �ملتحدة �أحَد قادة حما�ص لن جنل�ص مكتويف �الأيدي ون�صاهد كيف 

يفرجون عنه”.






