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ملف الت�سليم الإ�سرائيلي
�إحالة �أبو مرزوق �إىل حمكمة جنوب نيويورك للنظر يف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي
مل توقف جهود حماميَيه �ستانلي كوهني ومارك هوت �أمام حمكمة دائرة الهجرة
بهدف �إخالء �سبيله وترحيله �إىل خارج الواليات املتحدة .وردا ً على العر�ض الذي
تقدم به املحاميان يف � 2آب� /أغ�سط�س �أمام حمكمة دائرة الهجرة ،ردت �سوزان
جمـريجور ،املدعية العامة لدائرة الهجرة ،على العر�ض الذي يق�ضي برتحيل
�أبو مرزوق مقابل تنازله عن حقه يف الإقامة بالرف�ض .مربرة ذلك يف مذكرة جوابـية
يف  ،1995/8/11وحملت كذلك ا�سم مايكل لندمان  Michael Lindemannاملدعي
العام الرئي�سي لدائرة الهجرة يف وا�شنطن ،بثالث نقاط:
 .1عدم وجود ن�صو�ص حمددة لإظهار التربيرات فـي املحـاكم اال�ستثنائية مثل
حالة الطرد.
 .2طلب �صاحب الق�ضية �إبعاده من الواليات املتحدة ما يزال مبكراً.
 .3لقد �أعطى �صاحب الق�ضية الإنذار املنا�سب يف هذه املرحلة من املحاكمة
اال�ستثنائية.
وكان الهدف من هذا الرد املماطلة وك�سب الوقت .ويف هذا الإطار ّ
مت كذلك وقف
عملية التقا�ضي �أمام حمكمة دائرة الهجرة �إىل حني انتهاء حمكمة جنوب نيويورك
من النظر يف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،وهو الأمر الذي قد ي�ستغرق �سنوات
يق�ضيها �أبو مرزوق يف �سجن التوقيف ،قبل �أن ت�ست�أنف حمكمة دائرة الهجرة
النظر يف االتهامات غري املحددة التي ُو ِّجهت �إليه ،وغري القابلة للإثبات ...حالها
حال االتهامات التي مبوجبها قدم طلب الت�سليم الإ�رسائيلي...
ُماميا �أبو مرزوق مل ي�سلِّما بذلك .ولذلك فقد قدما يف  1995/8/20مبذكرة �إىل
حمكمة دائرة الهجرة التي كانت قد قررت �إغالق ملف الق�ضية املرفوعة �أمامها
ب�شكل م�ؤقت.
�أعاد املحاميان يف مذكرتهما �إىل الأذهـان �أن �أبو مرزوق كان قـد تقـدم يف
 1995/7/31من خالل حماميه بطلب �إىل املحكمة كي ت�أمر دائرة الهجرة بتقدمي
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مربرات حمددة بالتهم والبيّنات التي اعتمدت عليها يف عدم ال�سماح له بدخول
الواليات املتحدة ،واكتفت بالإ�شارة �إىل احتمال م�شاركته يف �أعمال “�إرهابية” ،و�أنه
قد ي�شارك يف �أعمال “�إرهابية” بعد دخوله الواليات املتحدة ،وقد اعتمد �أبو مرزوق
يف مطالبته تلك باملحاكمة عن طريق الإجراءات املالئمة ،الطريقة املتبعة ملحاكمة
املقيمني والتي تعطيه حقّ الإنذار امل�سبق.
دائرة الهجرة كانت قد َّ
�صت يف ردها ،عن طريق اخلط�أ� ،أن الطلب املقدم هو
�شخ َ
طلب ك�شفي يتطلب الك�شف عن �أحداث وتواريخ ووقائع حمددة قام بها .وبنا ًء
على ذلك �أفادت ب�أنها لي�ست لديها �سلطة تخ ّولها بذلك يف املحاكمات “اال�ستثنائية”،
مثل املحاكمات التي جتري لإبعاد “املواطنني القانونيني” ،ب�سبب خمالفات �رشوط
الإقامة التي تختلف عن حماكمات الإبعاد والطرد.
وعلى ذلك ،فقد ر ّد حماميا �أبو مرزوق مبذكرة ّ
و�ضحا فيها اخلط�أ الذي وقعت
فيه دائرة الهجرة ،و�أ ّكدا عدم �صحة ا ّدعاءات الدائرة .وطالبا املحكمة برف�ض
ا ّدعاءات الدائرة ،و�أعادا الطلب من املحكمة ب�أمر الدائرة بتقدمي املربرات والبيّنات
التي اعتمدت عليها يف ادعائها �ضـ ّد �أبو مرزوق.
ويف  ،1995/8/23تقدم املحاميان مبذكرة �أخرى �إىل حمكمة دائرة الهجرة ،طعنا
فيها بقرارها وقف �إجراءات التقا�ضي يف الق�ضية املقامة �أمامها �إىل حني َتبِت حمكمة
1
جنوب نيويورك يف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي.
يف البداية �أعادت املذكرة �إىل الأذهان �أنه يف � 1995/7/27أ�صدرت دائرة الهجرة
مذكرة اتهام بحق �أبو مرزوق 2،جاء فيها �أنه �أجنبي حائز على �إقامة قانونية ،رمبا
يكون قد �شارك يف �أعمال “�إرهابية” ،ورمبا ي�شارك يف مثل هذه الأعمال يف امل�ستقبل
داخل الواليات املتحدة .و�أن الدائرة طلبت يف  1995/8/8من املحكمة التو ُّقف عن
1

Applicant’s Reply to: Service’s Motion to Hold Exclusion Proceedings in Abeyance
Pending Extradition Proceedings, In the Matter of: Mousa Mohamed Abu Marzook
Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van Der Hout,
New York, 23/8/1995.

2

Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from
US Dept. of Justice, to Abu Marzook, 27/7/1995.
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حماكمته �أمام املحاكم اال�ستثنائية للإبعاد؛ لأن هذا النوع من املحاكم يع ّقد ويعرقل
�إجراءات الت�سليم التي بد�أت يف ذلك اليوم.
وع ّدت املذكرة طلب الدائرة خمادعا ً وتنق�صه الدقة ،كما �أنه يتناق�ض مع
املحاكمات ال�سابقة واملماثلة .نافيا ً �أن يكون قد حدث يف ال�سابق مثل هذا االدعاء،
بل على العك�س فقد �أوردت املذكرة �سوابق عن حماكمات كانت جتري �أمام املحاكم
اال�ستثنائية للإبعاد وحماكمات ت�سليم يف وقت واحد.
وقالت �إنه حتقيقا ً للعدالة يجب �أن ت�ستمر املحاكمة اال�ستثنائية بدون الت�أخري
�أو الت�أجيل الذي تطالب به الدائرة .وختمت املذكرة بااللتما�س من املحكمة �إ�سقاط
ادعاء الدائرة يف هذا اخل�صو�ص ،وال�رشوع يف عقد جل�سة ملحكمة دائرة الهجرة
ملوا�صلة النظر يف ق�ضية الإبعاد املقامة �أمامها بحق �أبو مرزوق ،كما جرت العادة،
ودون اللجوء �إىل احتمال االحتجاز ملدة طويلة .غري �أن املحكمة مل ت�ستجب لذلك.
قبل �أن يحني موعد اجلل�سة املقـبلة للمحكمـة الذي كان قـد تقـرر يف ،1995/10/17
حدثت ثالثة تطورات:
 .1حتويل ملف الق�ضية من عند القا�ضي ثيودور كاتز �إىل القا�ضي العن�رصي
كيفن دويف .Kevin Duffy
 .2و�صول ملف الت�سليم الإ�رسائيلي ،والذي يقع يف قرابة الألف �صفحة.
 .3تدهور �صحة �أبو مرزوق.
وقد قرر القا�ضي دويف عقد اجلل�سة قبل �ستة �أيام من موعدها املقرر �أ�صالً؛
تعجالً منه للبحث يف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي .كان ذلك �صباح يوم الأربعاء
ُّ
يف  .1995/10/11غري �أنه ا�ضطر �إىل رفع اجلل�سة بعد ع�رشين دقيقة فقط من
بدئها بطلب من املحامي كوهني؛ لت�أمني معاينة طبية لأبو مرزوق امل�صاب مبر�ض
ال�سكري ،والذي ترف�ض �إدارة ال�سجن �أن توفر له الطعام اخلا�ص الذي يتناوله
امل�صابون بهذا املر�ض مما �أدى �إىل فقدانه  13.5كغ من وزنه .وبدا يف جل�سة املحكمة
نحيالً جدا ً مقارنة مبا كان عليه يف اجلل�سات ال�سابقة.
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و�إىل ذلك ،فقد طلب كوهني من القا�ضي �أن يتنحى عن النظر يف هذه الق�ضية ،كي
تتوفر لأبو مرزوق الفر�صة للمثول �أمام قا�ض ٍ مل تت�ش ّكل لديه ا�ستنتاجات م�سبقة
ب�ش�أن ق�ضايا تتعلق ب�أمور �سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط .ذلك �أن القا�ضي دويف
�سبق له النظر يف ق�ضيتني من ثالث ق�ضايا تتعلق بن�سف مركز التجارة العاملي يف
نيويورك الذي ا ُّت ِه َم �إ�سالميون �أ�صوليون بتنفيذه.
لكن القا�ضي رف�ض التنحي عن الق�ضية ،و�أ�رص على موا�صلة النظر فيها.
يدي
كما �أنه كان قد �أ�رص يف تلك اجلل�سة على رف�ض ف ّك القيد احلديدي عن ّ
�أبو مرزوق ،وجعله ميثل �أمامه بلبا�س ال�سجن خالفا ً لِ َا كان يحدث عندما كان ميثل
�أمام القا�ضي كاتز ،الذي كان ي�سمح بفك القيود عن يديه ويوافق على �أن يرتدي
مالب�سه العادية ،وهذا ما كان يحدث �أي�ضا ً �أمام حمكمة دائرة الهجرة ...بل وتع ّمد
احلر�س �أن يقوموا يف تلك اجلل�سة بدفع �أبو مرزوق بعنف ظاهر.
لذلك ،ولأن دويف امل�شهود له بعن�رصيته �سبق له �أن ا�ستنكر قيام حمامٍ يهودي
بالدفاع عن �إياد �إ�سماعيل جنم ،ال�شاب الأردين الذي حوكم يف ق�ضية انفجار
مركز التجارة العاملي باعتباره م�سلماً ،فقد ع ّدت حركة حما�س �أن تعيينه ملوا�صلة
النظر يف ق�ضية �أبو مرزوق م�ؤ�رش على �سوء النوايا الأمريكية جتاه ق�ضية رئي�س
املكتب ال�سيا�سي للحركة ،الأمر الذي يثري القلق ب�ش�أن وجود اجتاه التخاذ قرار
بت�سليمه لـ“�إ�رسائيل”� ،أو �إطالة �أمد الق�ضية ل�سنوات طويلة ...خ�صو�صا ً و�أن
دويف هو الذي �سبق �أن �أ�صدر ُحكما ً بحب�س ال�شيخ ال�رضير عمر عبد الرحمن،
مفتي حركة اجلهاد الإ�سالمي يف م�رص ملدة  240عاما ً بعد �أن ج ّرمه يف ق�ضية
مركز التجارة العاملي.
وحت�سبا ً لذلك� ،أ�صدرت حركة حما�س بيانا ً ُقبيل بدء هذه اجلل�سة حذرت
ُّ
�ضي ُقدما ً يف اال�ستجابة
فيه الواليات املتحدة من عواقب وخيمة �سترتتب على امل ُ ّ
للمطالب الإ�رسائيلية ،وطالبت الإدارة الأمريكية بالإفراج عن �أبو مرزوق.
و�أ�صدرت احلركة ت�رصيحا ً �صحفيا ً يوم انعقاد اجلل�سة �أ�شارت فيه �إىل معاناة
�أبو مرزوق من “ظروف �صحية �سيئة ب�سبب عدم توفري العالج الالزم والرعاية
الطبية املالئمة ملر�ض ال�سكري الذي يعاين منه ،مما �أدى �إىل نق�صان وزنه ب�شكل
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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وعبت “عن بالغ ا�ستيائها لتع ُّمد �إدارة ال�سجن الت�أخر يف توفري الفحو�صات
كبري”ّ .
والعالج والأدوية الالزمة للدكتور �أبو مرزوق ،وعدم توفريها للوجبات اخلا�صة
مبر�ض ال�سكري” .وح ّملت الإدارة الأمريكية “كامل امل�س�ؤولية عن حياته وما
ميكن �أن ي�صيبه ج ّراء ا�ستمرار اعتقاله التع�سفي”.
ويف �أعقاب ذلك ،وافق القا�ضي على انتداب طبيب من ِقبَل �أبو مرزوق ،وطبيب
�آخر من ِقبَل �إدارة ال�سجن ،لتقييم احلالة املر�ضية واقرتاح العالج الالزم.
وكانت احلركة قد �أوفدت �إىل نيويورك �أحد �أبرز املحامني املخت�صني وهو
د� .أني�س قا�سم الذي عاد �إىل الأردن بانطباعات غري م�شجعة ،مبديا ً اعتقاده يف �أن
الوقت �أ�صبح مت�أخرا ً بالن�سبة للق�ضية ،وذلك يف �أعقاب ت�سلُّم الإدارة الأمريكية
3
ملف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ال�ضخم قبل موعده يف .1995/10/10
النُحول ال�شديد الذي بدا على �أبو مرزوق يف جل�سة املحكمة يوم ،1995/10/11
وجه مذكرة بهذا اخل�صو�ص �إىل
مل يكن مفاجئا ً بالن�سبة ملحاميه الذي كان قـد ّ
القا�ضي ثيودور كاتز قبل �أن ُتال الق�ضية �إىل القا�ضي دويف.
قال كوهني يف مذكرته:
أعب عن قلقي البالغ بخ�صو�ص الو�ضع ال�صحي ملوكلي بعد ف�شل
�أكتب ل ّ
حماوالت متعددة حلل الإ�شكال الذي يهدد بالتطور �إىل �أزمة رغم النقا�شات
املبا�رشة التي �أجريناها مع �إدارة ال�سجن ،موكلي ُيحبَ�س يف زنزانته حوايل
� 23ساعة يف اليوم .وهو يعاين من مر�ض �سكري حاد منذ 1990م.
منذ �إيقاف موكلي يف  7/25وقراءة ال�سكري ترتفع عنده با�ستمرار لعدم
مراعاة �إدارة ال�سجن �رشوط التغذية الالزمة يف حالته ...و�ساء الأمر �إىل درجة
�أنهم توقفوا عن فح�ص ال�سكري عنده يومياً.
ُ
ا�ضطر موكلي لل�صيام يوميا ً ملدة �أ�سبوعني ملحاولة ال�سيطرة على ارتفاع
لقد
ال�سكر يف الدم ...ولكن طبيعة الغذاء ال زالت ت�ساهم يف رفع القراءة �إىل م�ستويات
3

انظر :تقرير الدكتور �أني�س فوزي قا�سم حول رحلته �إىل نيويورك لدرا�سة ق�ضية الدكتور مو�سى
�أبو مرزوق( .1995/10/1 ،انظر وثيقة رقم � ،5ص )475
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خطرية ت�صل وتتجاوز  300يف حاالت كثرية .و�أ�صبح يخ�شى اخلطر على �صحته
والآثار اجلانبية لالرتفاع الكبري يف ال�سكر (الدوخة ،خدر الأطراف ،تراجع القدرة
على الرتكيز ،تراجع قوة الب�رص.)...
اجلانب الآخر املهم هو �أن هذا الو�ضع ال�صحي املرت ّدي �أ�صبح ي�ؤثر على
قدرة موكلي على تقدمي امل�ساعدة والتعاون املطلو َب ْي ملحاميه لتح�ضري الرد
على الق�ضية املع ّقدة وال�شائكة التي ُيحا َكم بنا ًء عليها ...الأمر الذي يخالف ح َّقه
الد�ستوري يف تقدمي �أف�ضل دفاع ممكن.
نطلب من املحكمة التدخل يف املو�ضوع بقوة ...و�إال �سن�ضطر للمطالبة بجل�سة
خا�صة لهذا املو�ضوع ونطالب بفح�ص �شامل من ِقبَل �أطباء يعينهم الدفاع...
وقد �أحال القا�ضي الأمر �إىل �إدارة ال�سجن وطالبها بالرد قبل ،1995/10/5
وجاء ر ّد طبيب ال�سجن يف �شهادة قانونية موثقة  ،1995/10/5وفيه العديد
من املغالطات.
فبعد �أن حتدث عن وظيفته وم�ؤهالته�...إلخ ،قال �إنه قابل �أبو مرزوق مرة
واحدة منذ اعتقاله ،و�أن الطبيب الآخر قابله  4مرات ...وقابله م�ساعدو الأطباء
 61مرة ،ثم ه ّون من مر�ض ال�سكري الذي يعاين منه مو�سى ،و�أنه ال ميثل
خطرا ً على احلياة ،و�أنه ميكن ال�سيطرة عليه بالـدواء والتغذية املنا�سبة .وقال
�إن الدواء الذي ي�أخذه مو�سى نوع متوفر يف �أوروبا وال يوجد يف �أمريكا ...و�إنه
يوجد نوع �شبيه له يف �أمريكا و�صفوه له .فوافق مو�سى يف البداية ثم تراجع
وقال �إنه يف�ضل دواءه الأ�صلي .وملا مل ي ُكن متوفرا ً بد�أ ي�أخذ �إبر الأن�سولني لفرتة
�أقل من �شهر بقليل ،ولكنه عاد وقال �إنه �سيعود للدواء الآخر (حبوب الفم)؛ لأن
الأن�سولني ي�سبب له الدوخة .و�أ�ضاف �أن قراءة بحدود الـ  200تعترب مقبولة
يف حالة مثل حالة مو�سى ،و�أن و�صول القراءة �إىل � 300أحيانا ً ال ي�سبب اخلطر
متت ال�سيطرة عليها و ّ
�إذا ّ
مت تخفي�ضها .ولكنه �أق ّر �أن القراءة املف�ضلة هي بني
 .160-120وقال �إنه يتم فح�ص ال�سكري يوميا ً تقريبا ً ما عدا الفـرتة .9/26–15
وقد جتاوزت القراءة الـ  300يف ع�رش مرات فقط ،ولكن مرة واحدة فقط منذ 9/26
وهي قراءة .10/3
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و�أدرج كوهني ُملحقا ً يف ر�سالته بقراءات ال�سكري فيه  53قراءة للفرتة بني
 ،1995/10/4-7/28يالحظ من بينها 10 :قراءات فوق  ،300و 27قراءة فوق ،250
و 42قراءة فوق .200
كان عدد القراءات يف املجال الذي اعرتف ب�أنه �أف�ضل ( )160–120قراءتان فقط
تغي �شيئا ً من املخاطر ال�صحية احلقيقية
ال غري .غري �أن مغالطات طبيب ال�سجن مل ّ
التي باتت تهدد حياة �أبو مرزوق .ففي يوم الأربعاء املوافق � ،1995/10/25أُ�صيب
بحالة غيبوبة وهو داخل زنزانته يف ال�سجن ،مما ا�ستدعى نقله �إىل عيادة ال�سجن،
حيث �أُجريت له الإ�سعافات الأولية .وبادر حممد ن ّزال ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للحركة وممثلها يف الأردن� ،إىل حتميل الإدارة الأمريكية م�س�ؤولية احلفاظ على
حياة �أبو مرزوق .وقال �إن قراءة ال�سكر ارتفعت فوق درجة  ،300و�سببت له
حالة الإغماء التي عزاها �إىل نوعية وجبات الطعام التي تقدم له ،والتي ال تتنا�سب
مع مر�ضى ال�سكر .واتهم �إدارة ال�سجن برف�ض تغيري وجبات الطعام لتتالءم
مع احتياجاته .وقـال �إن �إ�رصار �إدارة ال�سجن على عدم تغيري وجبات الطعام
ي�أتي ب�سبب �ضغوط �سيا�سية ُتـا َر�س عليها من جهات عليا؛ لإطالة مدة اعتقال
د� .أبو مرزوق من خالل ت�أجيل املحاكمة ،وطالب الإدارة الأمريكية بال�سماح
لفريق طبي دويل مبعاينة �صحة د .مو�سى للت�أكد من �سالمة و�ضعه ال�صحي.
و�أكد نزال جمددا ً على �رضورة �إفراج ال�سلطات الأمريكية عنه (ال�رشق الأو�سط،
.)1995/10/7
وبعث املكتب الإعالمي يف احلركة مبذكرتني �إىل منظمة العفو الدولية (�أمن�ستي)
 ،Amnestyواملنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف � ،1995/10/28رشح فيهما
تطورات احلالة ال�صحية لأبو مرزوق و�أكد �أن �صحته تتعر�ض لتدهور خطري.
وبعد �أن �أو�ضح طبيعة ممار�سات �إدارة ال�سجن� ،أكـد �أنها تتنافى متاما ً مع ما
ن�صت عليه االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلا�صة مبعاملة الأ�رسى واملعتقلني،
ّ
ويتناق�ض مع كل القيم الإن�سانية ،وينتهك على نح ٍو متع ّمد وخطري مبادئ حقوق
الإن�سان .وقال “�إننا يف حركة حما�س ننا�شدكم التدخل ب�شكل ج ّدي وعاجل لأجل
�ضمان رعاية �صحية وطبية �أف�ضل للدكتور �أبو مرزوق”.
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ن�ص
ويف اليوم ال�سابق ،كان املكتب الإعالمي للحركة قد بعث بر�سائل ذات ّ
موحد �إىل عدد كبري من ال�شخ�صيات الأمريكية؛ بينهم �أع�ضاء يف الكوجنر�س،
و�شخ�صيات �سيا�سية ،و�أع�ضاء فاعلني يف حقل الدفاع عن حقوق الإن�سان ،جاء
فيها بعد �رشح احلالة ال�صحية للدكتور �أبو مرزوق ومالب�سات اعتقاله:
ومع اقرتاب موعد املحاكمة وتقدم “�إ�رسائيل” بالئحة اتهام تف�صيلية بحق
د .مو�سى ،ف�إننا نطالبكم بالتدخل �شخ�صيا ًوبـذل كل ما يف و�سعكم من �أجل ال�ضغط
على الإدارة الأمريكية لثنيها عن اال�ستجابة للطلب الإ�رسائيلي ،ال �سيما و�أن
د� .أبو مرزوق مل يرتكب �أي �أعمال معادية للواليات املتحدة الأمريكية .و�أن حركة
حما�س ،التي يتز ّعم د� .أبو مرزوق رئا�سة مكتبها ال�سيا�سـي ،مل تـدخل يف �رصاع
مع الواليات املتحدة ،ومل متار�س �أي �أعمال عدائية جتاه ال�شعب الأمريكي،
وح�رصت كفاحها امل�رشوع �ض ّد االحتالل ال�صهيوين.
م�ساع �ستبذلونها لدى الإدارة الأمريكية �ست�ساعد يف منع
�إننا ن�ؤكد لكم �أن �أي
ٍ
وقوع الظلم بال�شعب الفل�سطيني الذي يحمل يف ذاكرته املا�ضية واحلالية �صورا ً
م�ؤ�سفة النحياز الإدارات الأمريكية املتعاقبة �ض ّد ن�ضاله وكفاحه للتح ُّرر من
االحتالل الإ�رسائيلي.
�إنه ال يغيب عنكم ما ميكن �أن يرتتب على �إقدام الإدارة الأمريكية على
خطوة ت�سليم د� .أبو مرزوق لل�سلطات ال�صهيونية من �آثار �سلبية ،وما ميكن
�أن تثريه من م�شاعر الغ�ضب وال�سخط لدى ال�شعب الفل�سطيني و�شعوب الأمة
العربية والإ�سالمية ،وكافة حمبي احلرية ومنا�رصي حركات التحرر الوطني
يف العامل.

ما ح ّرك هذه اجلهود واالت�صاالت من جديد هو ملف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي،
واالنطباعات غري املتفائلة التي عاد بها املحامي �أني�س قا�سم من نيويورك .ومكمن
عدم التفا�ؤل هذا ،لي�س قوة الدالئل والبيّنات التي احتواها امللف ،و�إمنا �ضخامته
واحلاجة �إىل جل�سات ت�ستمر على مدى �سنوات قبل البت يف حمتوياتها التي �أجمع
القانونيون على تفاهتها.
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فقد جاء امللف الإ�رسائيلي خاليا ً من �أي �أدلة مادية تثبت ا�شرتاك �أبو مرزوق
يف التخطيط للأعمال الع�سكرية التي قامت بها حما�س على مدى ال�سنني املا�ضية
�ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وقد ركز امللف على دور
�أبو مرزوق كرئي�س للمكتب ال�سيا�سي للحركة ،وحتميل هذا املكتب امل�س�ؤولية
عن الأعمال التي قامت بها حما�س �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية داخل وخارج الأرا�ضي
املحتلة .وي�ستند الطلب الإ�رسائيلي �إىل اتفاقية ت�سليم املتهمني املوقعة بني
“�إ�رسائيل” والواليات املتحدة يف  .1962/12/10وت�ض ّمن الطلب الإ�رسائيلي،
خالفا ً للعادة ،عددا ً من ال�صور لقتلى �إ�رسائيليني لقوا م�رصعهم يف هجمات حما�س
دون ربطها ب�شخ�ص د .مو�سى �أبو مرزوق ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض كتابات احلائط
باللغة العربية ،ومنها الفتة تقول “بذكرى انطالقة حما�س الرابعة :حما�س تعلن
م�س�ؤوليتها عن قتل �أبناء اخلنازير”.
ويت�ضمن الطلب كذلك اتهامات بالقتل ،وحماولة للقتل ،يف الأعمال الع�سكرية
التي قامت بها حما�س .وهي كما تعددها املذكرة :العمل الع�سكري الذي �أودى
ب�سائح كندي على �أحد �شواطئ تل �أبيب يف  ،1990/7/28ومقتل ثالثة عمال
�إ�رسائيليني يف تل �أبيب يف  ،1990/12/14ومقتل �إ�رسائيلي يف غزة يف �أول
كانون الثاين /يناير  ،1991ومقتل �إ�رسائيلي �آخر يف بيت حلم يف ،1992/5/17
ومقتل �إ�رسائيليني يف غزة يف  ،1992/6/25بالإ�ضـافة �إىل �أعمال م�شابهة يف �سنتي
 1993و .1994واالتهام املحدد املوجه �إىل �أبو مرزوق يف كل هـذه الق�ضايا ،هو �أنه
و�شجع ودفع �أع�ضاء من احلركة للقيام
بو�صفه كان زعيما ً �سيا�سيا ً للحركة� ،ساعد
ّ
بهذه الأعمال.
وبالنظر �إىل امللف الإ�رسائيلي الذي �أُ ِعد يف �أعقاب اعتقال �أبو مرزوق يف نيويورك،
تبي �أن �أول �أمر توقيف �إ�رسائيلي بحقه �صدر بعد اعتقاله ولي�س قبل ذلك.
ّ

وبالنظر يف عري�ضة الدعوى الإ�رسائيلية التي تت�ضمن  22بنداً ،يت�ضح �أنها
ت�ستند يف كل اتهاماتها للدكتور مو�سى �أبو مرزوق على �أقوال حممد �صالح،
واعرتافات �سجناء �آخرين خالل التحقيقات الإ�رسائيلية؛ مثل� :سيد �أبو م�سامح،
وبا�سم مو�سى ،و�أبو �سمرة ،ومكاملة هاتفية م�سجلة مع عادل عو�ض اهلل� ،أحد القادة
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الع�سكريني حلركة حما�س .واالعرتافات التي �أدىل بها �صالح حتت وط�أة التعذيب
والتهديد به ،ال تت�ضمن—يف احلقيقة—مـا يـربط د .مو�سى �أبو مرزوق ب�شكل
مبا�رش ب�أي من الأعمال الع�سكرية حلما�س التي ت�شري �إليها املذكرة الإ�رسائيلية،
واقت�رصت الإ�شـارة املحدودة �إليه يف هذه االعرتافات على اهتمامه بتوفري الرعاية
الإن�سانية لأ�رس �ضحايا االحتالل الإ�رسائيلي من املبعدين الفل�سطينيني يف خميم
مرج الزهور ،والإ�ضافة اجلديدة ،ورمبا الوحيدة التي ت�ضمنتها املذكرة ،متثلت
يف خطاب غريب مكتوب باللغة العربية ،وموجه من �شخ�ص ُيد َعى �أبو الوليد �إىل
�شخ�ص �آخر ُيد َعى �أبو عمر يطلب منه توفري بع�ض الأموال ل�رشاء �أ�سلحة ملقاومة
االحتالل الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي املحتلة ،ومل حت ّدد املذكرة الإ�رسائيلية من هو
�أبو عمر ومن هو �أبو الوليد.
ولعل املو�ضوع الذي ا�ستحوذ على اهتمام �أكرب من جانب الإ�رسائيليني،
وحاولوا الرتكيز عليه يف حتقيقاتهم مع حممد �صالح ،هو جثة اجلندي الإ�رسائيلي
�إيالن �سعدون التي كانت “�إ�رسائيل” تبحث عنها منذ �ست �سنوات ،وحتاول
الو�صول �إىل مكانها ب�أي ثمن� ،إىل ح ِّد تك ّهن الـبع�ض ب�أن يكون �إ�رصار “�إ�رسائيل”
على ت�سليم د .مو�سى �أبو مرزوق من قبيل جهودها يف ال�ضغط على قيادات
حما�س للعثور على هذه اجلثة ،التي كانت تنظر حكومة رابني �إليها على �أنها ورقة
مهمة يف حملتها االنتخابية القادمة .وقد ح ّمل جهاز الأمن الإ�رسائيلي املحامية
ليا ت�سمل  Leah Tsemelعر�ضا ً يق�ضي ب�إطالق �رساح �أبو مرزوق مقابل ت�سليم
حركة حما�س جلثة �سعدون .وتولت حما�س التعامل مع هذا العر�ض بعد �أن ن�أى
�أبو مرزوق بنف�سه عن البحث يف مثل هذه العرو�ض.
وهنا عر�ض �أكرث تف�صيالً ملحتويات ملف االتهام الإ�رسائيلي:
يبلغ عدد ال�صفحات نحو � 950صفحة ما بني �شهادات ،ولوائح اتهام ،و�صور،
ون�سخ من الوثائق باللغتني العربية والإجنليزية و�أحيانا ً بالعربية� ،إ�ضافة �إىل تفريغ
ت�سجيالت حتقيق و�شهادات متهمني مف�صلة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض تف�صيلي مل�شاهد
ق�سم ملف االتهام �إىل ثالثة �أجزاء،
�أبرز العمليات الع�سكرية االنتحارية الأخرية .و ُي َّ
وفيما يلي عر�ض لكل جزء و�أرقام ال�صفحات التي يغطيها:
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ملف االتهام
اجلزء الأول (ال�صفحات )287–1
الرقم

املو�ضوع

1

�شهادات ا�ستالم الأوراق وت�صديق ما جاء فيها من املحامني
والق�ضاة وال�سفارة الأمريكية يف “�إ�رسائيل”

11–1

ن�ص معاهدة تبادل املجرمني بني �أمريكا و“�إ�رسائيل”
ّ

21–12

2

ال�صفحات

24–22

3

ن�ص طلب الت�سليم (نحو � 10صفحات) ،وفيه ملخ�ص التُ َهم
ّ
َ
و�أدلتها ...وفيه املطالبة بت�سليم د .مو�سى ليُحاكم يف “�إ�رسائيل”
على التهم التالية :القتل العمد مع �سبق الإ�رصار والرت�صد،
وحماولة القتل ،والت�سبب يف القتل (اخلط�أ) ،والإيذاء مع النية
والق�صد ،والإيذاء واجلرح ،والت�آمر الرتكاب جرائم

34–25

4

الأ�سا�س القانوين الذي ُبن َِي على �أ�سا�سه طلب الت�سليم
(نحو � 12صفحة)

46–34

5

مرفقات (ومتثل اجلزء الأكرب من امللف):

.1

ن�ص مذكرة القب�ض الأوىل يف �آب� /أغ�سط�س 95
ّ

51–47

.2

ن�ص مذكرة القب�ض الثانية يف �أيلول� /سبتمرب 95
ّ

56–52

.3

�شهادة مرمي جوالن ( قتل �سائح كندي على �شاطئ غزة ،90/7/28
وقتل � 3إ�رسائيليني طعنا ً يف م�صنع �أملنيوم ،90/12/14
وتفجري با�ص يف تل �أبيب—�صالح نزال �صوي—.)94/10/19
ويتبعها �صور اجلرحى والقتلى � -رشيط فيديو

68–57

.4

�شهادة �أمري �سليمان (عملية عبا�س اجلوهري يف القد�س )94/10/9

95–89

.5

�شهادة �إ�سحق بار (عملية اخل�ضرية )94/4/13

100-96

.6

�شهادة �آمي فاميا (عملية اختطاف با�ص ايجد )93/7/1

106-101
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.7

ال�صفحات

املو�ضوع
�شهادة جورج كريكوريان (عملية العفولة )94/4/6
�شهادة �إبراهام بلرزيلي
قتل مقاول يف غزة �آذار /مار�س 1988
قتل �إ�رسائيلي يف كفار داروم 1992/1/1
قتل �إ�رسائيلي يف �سيارته ببيت الهيا 1992/5/14
مقتل �إ�رسائيليني يف م�صنع تعبئة 1992/6/27
�إفادات �سفيان �أبو �سمرة 1991

.8

113-107

� 116-114إجنليزي
 132-117عربي
150-147
152-150
155-152
158-155
 133-117عربي
� 146-134إجنليزي ناق�ص
� 192-186إجنليزي

�إفادات �سيد �أبو م�سامح 1991

 173-165عربي
� 186-174إجنليزي

�إفادات با�سم مو�سى 1993

� 246-215إجنليزي
 214-193عربي

تركيبة حما�س من �إفادات �سفيان �أبو �سمرة ،و�أبو م�سامح ،وبا�سم
مو�سى

.9

درا�ستان حتليليتان للجرنال يعقوب �أميدرور“ :رئي�س ق�سم
التحليل واملعلومات يف ا�ستخبارات اجلي�ش الإ�رسائيلي”:
�أ .حما�س :الرتكيبة الهيكلية و�آلية اتخاذ القرار
ب .ـحما�س :مو�سى �أبو مرزوق � -أبو عمر

.10

�شهادة (نداف)—ا�سم م�ستعار—عميل �أجهزة املخابرات
الإ�رسائيلية .وهو املحقق الرئي�سي الذي حقق مع حممد �صالح
(�أبو �أحمد) .وتت�ضمن ملخ�صا ً لإفادات وتقارير حممد �صالح
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� 164-158إجنليزي
262-249
270-263

287-271
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ملف االتهام
اجلزء الثاين (ال�صفحات )584-288
�أ

تتمة املرفق رقم � 10إفادات �أبي �أحمد الأوىل والثانية 290-288

�أوراق ر�سمية عربي و�إجنليزي

ب

ج

نداف  1عربي

301-291

نداف � 1إجنليزي 93/1/27

311-302

نداف  2عربي

318-312

نداف � 2إجنليزي 93/1/30

329-319

نداف  3عربي 93/2/21

339-330

نداف � 3إجنليزي

349-340

تقرير بالعربي بخط يد �أبي �أحمد  -كتبه للع�صافري ،ترجمة بالإجنليزي
نداف  4عربي

409-350

نداف � 4إجنليزي

473-410

تفريغ كا�سيتات التحقيق مع �أبي �أحمد بعد التقرير :الكا�سيت �( 2,1إجنليزي)
584-474

نداف � - 6 ,5إجنليزي 1993/2/21

ملف االتهام
اجلزء الثالث (ال�صفحات )948-585
د

تتمة املرفق رقم � /10أوراق م�صورة
تتمة تفريغ الكا�سيتات�( 5 ,4 ,3 :إجنليزي) نداف 7

587-585

نداف �( 9إجنليزي)

790-588

هـ

ن�ص املقابلة التلفزيونية ملو�سى مع تلفزيون املنار بعد عملية القد�س
ّ
(عبا�س اجلوهري) 1994/10/9

794-791

و

�شهادة (�أيال) ا�سم م�ستعار من اجلي�ش الإ�رسائيلي م�س�ؤول عن جمع
املعلومات عن حما�س (�شهادة حول �إجراءات ت�سجيل �أ�رشطة فيديو
وترجمتها)

800-795
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11

�شهادة جيئول نيئوين
التحقيقات مع �صالح العاروري ومو�سى دودين

12

�إجنليزي

836-831

عربي

846-837

�شهادة افراعيم رابني التحقيقات املالية  -درا�سة حما�سبية
�إجنليزي
مالحق  -عدد 10

�أخرى
�شهادة (�أبو حامد)—ا�سم م�ستعار—عميل املخابرات الإ�رسائيلي
عن اعتقال  3ن�شطاء من حما�س ،واكت�شاف ع�رشة �أكيا�س بال�ستيكية
مليئة بالوثائق (�أر�شيف)
14

ر�سالة با�سم مو�سى (�أبو الوليد) �إىل �أبي عمر (عربي و�إجنليزي)

830-823

15

�شهادة مائري جنار بخ�صو�ص �إفادة وائل بنات

822-820

16

�شهادة كرواين موندر عن اعتقال  3ن�شطاء من حما�س (عاول تنويرا،
وزكي ما�ضي ،و�أ�سامة قا�ضي) ،واكت�شاف ع�رشة �أكيا�س بال�ستيكية
مليئة بالوثائق (�أر�شيف)

819-815

17

مقابالت د .مو�سى مع :فل�سطني امل�سلمة ،وال�سفري ،والعهد ،والديار

 809-801عربي

�شهادات حولها من بيغال �شيفي

� 814-810إجنليزي

18

�إفادات �صالح العاروري ومو�سى دردين

� 923-909إجنليزي
 930-924عربي

*

�شهادة جوزيف هامل � -أف بي �آي خمت�ص بالتحقيق يف �ش�ؤون
الإرهاب ،حقق معه يف مطار نيويورك ،وتهدف ال�شهادة لإثبات عدم
�صحة �أقوال د .مو�سى و�إخفائه معلومات عمدا ً
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�أما �أهم م�ضامني امللف فهي:
ن�ص معاهدة ت�سليم املجرمني بني البلدين (قانوين).
�أّ .
ن�ص طلب الت�سليم الإ�رسائيلي (قانوين).
بّ .
ج	.الأ�سا�س القانوين لطلب الت�سليم (قانوين).
د� .شهادات حمققني �إ�رسائيليني حول العمليات الع�سكرية (فني  +قانوين).
هـ� .إفادة حممد �صالح (نداف) ،وتقرير خط يده ،والتحقيق معه (فني  +قانوين).
و .وثائق حتويالت مالية (فني  +قانوين).
ز	.اعرتافات با�سم مو�سى ،وحممد �صالح ،و�أبو �سمرة ،على دور د .مو�سى يف
�سنة ( 1989فني  +قانوين).
ح.دالالت موقع د .مو�سى يف احلركة ،وا�ستدالالت على دوره يف توجيه
الكتائب (�سيا�سي).
رصح املحامي كوهني ،قائالً�“ :إن الوثائق الإ�رسائيلية ت�شكل
عن هذا امللف � ّ
قراءة الفتة وحزينة ،لكنها ال تت�ضمن �شيئا ً يدعم االتهامات الإ�رسائيلية ،التي تفيد
�أن �أبو مرزوق م�س�ؤول عن مقتل �أكرث من مائة �شخ�ص” (الر�أي.)1995/10/8 ،
ور�أى كوهني �أن املذكرة التي قدمتها احلكومة الإ�رسائيلية �ضعيفة جداً ،ولي�س
فيها ما ي�شري �إىل عالقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة للدكتور مو�سى بالتفجريات
املن�سوبة �إليه ،وكل ما هو موجود �أن د .مو�سى هو �أحد الن�شطاء ال�سيا�سيني ،الأمر
الذي ال يع ّد جرمية يف �أمريكا.
وقال ُمعلِّقا ً على الإفادات املن�سوبة �إىل كل من �سيد �أبو م�سامح ،و�سفيان
�أبو �سمرة ،وعماد الفالوجي ،والتي قالوا فيها �إنهم اعرتفوا على د .مو�سى
�أبو مرزوق فقط لكي يقطعوا حبال التحقيق ،ويخ ّفـفوا ال�ضغط عنه� :إنه يحتاج
لأوراق موثقة من الأ�شخا�ص ال�سابقني �أعاله ،تثبت �أن �إداناتهم كانت حتت
التعذيب� ،إال �أنه �أ�ضاف �أن امل�شكلة يف هذه الق�ضية �أنها لي�ست حماكمة تقليدية،
بحيث �إن الذي ُيعت ُّد به هو احلقائق فقط� ،إذ يكفي “�إ�رسائيل” لتدعم طلب الت�سليم
�أن تعطي م�ؤ�رشات م�شابهة ،ولكن بالت�أكيد ف�إن الإفادات من املمكن �أن ُتدِث �ش ّكا ً
لدى املحكمة يف املزاعم املن�سوبة �إىل د� .أبو مرزوق.
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ويف حينه تل ّقت حركة حما�س تقريرا ً من �أحد الذين كانوا يتابعون ق�ضية
�أبو مرزوق داخل الواليات املتحدة حتت عنوان “ر�ؤية عامة حول الئحة االتهام
املوجهة �ض ّد د .مو�سى �أبو مرزوق” ،جاء فيه:
من خالل االطالع والقراءة الأوىل لأوراق ملف االتهام وطلب الت�سليم يت�ضح
ما يلي:
�أوالً :يرتكز االتهام املوجه للدكتور �أبو مرزوق على ما يلي:
� .1إن د .مو�سى �أبو مرزوق يف موقع رقم ( )1يف حركة حما�س ،وموقعه
خم ّول بالإ�رشاف والتوجيه و�إ�صدار الأوامر لكل �أعمال حما�س ،مبا فيها الأعمال
الع�سكرية (“الإرهابية” ،خ�صو�صا ً �ض ّد املدنيني) ،وذلك يف جمال التحري�ض،
والتمويل ،والتدبري ،والت�شجيع على ارتكاب هذه الأعمال ،وي�ساوي بني ذلك
وبني ارتكابها.
وي�أتي ربط د .مو�سى �أبو مرزوق بهذه العمليات وباجلهاز الذي يقف خلفها
من خالل:
متت وتوجيهات ّ
�أ .االعرتافات ال�شخ�صية على حوادث ولقاءات ّ
مت تلقيها من
ِقبَل �أنا�س رهن االعتقال ،ولهم عالقات معينة بحركة حما�س ومبو�سى
�أبو مرزوق (مثل اعرتافات �أبي �أحمد).
ب .التحويالت املالية املثبتة بالوثائق الر�سمية من ِقبَله له�ؤالء الأ�شخا�ص �أو
لغريهم ومببالغ كبرية ،والرتكيز على طلبه �أن يكون جزء من هذه الأموال
ل�صالح متويل العمليات الع�سكرية.
ج .قيام مو�سى �أبو مرزوق بتعيني م�س�ؤولني يف الأجهزة الع�سكرية ،والإعالمية،
وال�سيا�سية ،واالنتفا�ضية حلركة حما�س ،واالتفاق معهم على �سيا�سات
و�أعمال حمددة (خالل زيارته عام  1989لقطاع غزة).
 .2قيام حركة حما�س ب�أعمال “�إرهابية” خ�صو�صا ً �ض ّد املدنيني يف �إ�رسائيل
والأرا�ضي املحتلة:
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�أ .يف�صل [ملف االتهام] هذه الأعمال ب�شكل كامل ،وال ي�ستطيع ربط منفذيها �أو
�أحداثها بالدكتور ب�أي �شكل حتى من خالل االعرتافات من ِقبَل املعتقلني.
ب .يعمل [ملف االتهام] جاهدا ً على �إبراز ا�ستهدافها للمدنيني من جهة ،ولإبراز
نتائجها “الإرهابية” من جهة �أخرى.
ثانياً :ي�ستند طلب الت�سليم الإ�رسائيلي �أ�سا�سا ً �إىل:
 .1ن�صو�ص املعاهدة بني �إ�رسائيل والواليات املتحدة ،والتي ّ
مت توقيعها يف
رست بعد �إقرارها من امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف ،1963/12/5
 ،1962/12/10و� َ
حيث ُو ِّقعت من ِقبَل الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون .Lyndon Johnson
ُ .2تع ّد املادة  ”Article 2“ 2يف املعاهدة �أ�سا�س عملية الت�سليم يف بنودها  ،1و،2
و ،3و ،25و ،27واملتعلقة بالقتل واجلرح والإ�رضار بالأ�شخا�ص واملمتلكات.
ومبا �أن عقوبة كل واحدة من هذه اجلرائم �أكرث من ثالث �سنوات ،يكون
م�ستح ّقا ً حيث ترتاوح مدة العقوبة التي توجب الت�سليم ،بني ثالث
طلب الت�سليم
َ
�سنوات �إىل امل�ؤبد.
� .3إن كل الأعمال املن�سوبة �إليه ّ
متت بعد توليه رئا�سة املكتب ال�سيا�سي
عام  ...1989ح�سبما ورد يف طلب الت�سليم والأ�سا�س القانوين الذي ُتبنَى عليه.
 .4وي�ؤكد الطلب يف املادة  D–20على �أنه كان على علم وموافقة ،بل وطلب قتل
املدنيني ،كجز ٍء من عمليات حركة حما�س امل�سلحة �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية.
� .5شهادات املحققني الإ�رسائيليني الذين حققوا مع معتقلني ُيعت َقد ب�أنهم من
حركة حما�س وعلى عالقة �أو ارتباط بتوجيهات د .مو�سى� ،أف�ضوا مبعلومات
تف�صيلية ت�ؤكد االتهام الإ�رسائيلي بالإ�رشاف ،والتوجيه ،و�إ�صدار الأوامر،
والتمويل من ِقبَله لهذه العمليات.
(هناك تف�صيل وا�سع من ِقبَل الئحة االتهام ،لكنه قابل للطعن �إجماالً وتف�صيالً

يف �أكرث من موقع) ،ومثال على ذلك:

�أ .ما يتعلق خ�صو�صا ً بت�أكيد املحققني ب�أنهّ :
مت تنبيه املتهم �أن من حقه ال�صمت،
و�أن �أي كالم �سيقوله ميكن �أن ُي�ستخ َدم �ضده ،و�أنه �أف�ضى بهذه املعلومات
ب�إرادته ال�شخ�صية ودون �ضغط �أو �إكراه �أو تعذيب.
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�صاغة باللغة العربية (بالرغم من ترجمتها له)!...
ب	.التوقيع على االعرتافات امل ُ َ
ج .ثبوت قيام �أفراد ب�أعمال من تلقاء �أنف�سهم �أو ب�سبب بيانات �صادرة عن حما�س
ت�شجع على ذلك ،دون اال�ستدالل على دور قيادة حما�س املزعوم املرتبط
باملكتب ال�سيا�سي �أو ب�أبو مرزوق �شخ�صياً.
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