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عن�صرية قا� ٍض

عن�صرية قا�ض ٍ
اال�شتباك� ،إذا جاز التعبري ،بني حماميَ ْي �أبو مرزوق والقا�ضي العن�رصي كيفن
دويف مل يت�أخر.
فبعد �أن رف�ض دويف نف�سه التنحي عن النظر يف الق�ضية ،وهو ما طالب به حماميا
�أبو مرزوق ،تقدم املحاميان يف  1995/11/16بطلب للإفراج عن �أبو مرزوق بكفالة،
و�أوردا الأ�سباب التالية لهذا الطلب:
 .1عدم وجود خطورة تتمثل يف �سفره �إىل خارج الواليات املتحدة يف حالة الإفراج
عنه.
 .2اعتبارات خا�صة بو�ضعه ال�صحي والديني والعائلي ،بالإ�ضافة �إىل �سريته
الذاتية.
� .3ضعف �أدلة احلكومة يف الق�ضية املُقامة عليه.
طلب الإفراج بالكفالة بع�ضا ً من �أ�سباب �ضعف �أدلة احلكومة:
وع ّدد ُ
 .1خمالفة اعتقاله للد�ستور الأمريكي وملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
 .2عدم احتمال وجود دليل على ارتكاب �أبو مرزوق لأي من الأفعال التي تتهمه
“�إ�رسائيل” بها.
 .3انتهاك احلكومة الأمريكية للقانون ،وللحقوق الأ�سا�سية ،والإجراءات القانونية.
� .4أن احلكومة تريد �أن حت�رص قرارها يف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي.
القا�ضي دويف قرر رف�ض هذا الطلب دون �أن يقر�أه �أو يناق�شه ،مما ا�ستدعى
من املحامي �أن يتقدم بطلب م�ستعجل � mandamusإىل املحكمة العليا ،وهو الطلب
الذي ّ
مت �إهمال الرد عليه .ويف الوقت ذاته �أعطى القا�ضي مهلة للمحامي للرد
على ملف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي .وبدورها تقدمت احلكومة من خالل االدعاء
مب�شاريع قرارات ،دون توقيع �أو م�سببات ،تت�ضمن قرارا ً با�سم القا�ضي برف�ض
طلب الكفالة .ويف وقت الحق ،ح ّرر القا�ضي قراره اخلا�ص برف�ض الكفالة على
النحو التايل:
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مو�سى �أبو مرزوق مطلوب للت�سليم حلكومة �إ�رسائيل ب�سبب اتهامه بالقتل،
الت�آمر بالقتل ،واجلرائم التي ميكن �أن تنجم عن الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها
حما�س ،التي ُيع ّد هو م�س�ؤوالً ذا م�ستوى عالٍ فيها .وقد تقدم �أبو مرزوق بطلب
للخروج بكفالة؛ غري �أن املحكمة املنعقدة رف�ضت يف  1995/12/6خروجه بكفالة،
مربرة ذلك ب�أنه مل يتقدم بدالئل كافية للعمل بنظام الكفالة يف حاالت الت�سليم.

وقال القا�ضي ب�أن امللحقات التي ُ�سلّمت للمحكمة “تدعم قرارها برف�ض
الكفالة” ،وا�ست�شهد ب�إمكانية ا�ستخدام �أبو مرزوق “جوازات مز ّورة ملغادرة
الواليات املتحدة” .و�أنه يف العادة ي�سافر �إىل دول عربية خمتلفة ال يوجد بينها وبني
“�إ�رسائيل” اتفاقيات ت�سليم ،ولهذا مل يتم ذلك ،كما و�أنه رمبا ميتلك وثيقة �سفر
يبي كرثة �أ�سفاره� ،أو �أنه كان
�أخرى ،لأن جوازه احلايل لي�س عليه من الأختام ما ّ
يدخل �إىل تلك الدول بدون توثيق ر�سمي.
كما ذكر القا�ضي ب�أن احلالة ال�صحية لأبو مرزوق جيدة ،ون�سبة ال�سكر يف الدم
متحك ٌم بها ،وال يحتاج للخروج للعناية ال�صحية اخلارجية� .أما فيما يتعلق
لديه َ
ب�صالة اجلمعة ،ف�إنه �سيُ�س َمح له بلقاء �أحد الأئمة �إذا ر�أى حاجته �إىل ذلك .ون ّوه
ُ
القا�ضي ب�أنه ّ
إ�سقاط ال�سرية الذاتية التي ت�ضمنها طلب م�ست�شاره القانوين من
مت �
1
�أجل الكفالة ،وذلك الفتقارها �إىل ال�شهود وعدم توقيعها من ِقبَله.
ويف  ،1995/12/14تقدمت احلكومة مبذكرة للمحكمة �أ�شارت فيها �إىل �أن
املحامي كان قد هدد با�ستئناف قرار القا�ضي دويف رف�ض �إطالق �رساح �أبو مرزوق
بكفالة �أمام املحكمة العليا .و�أوردت املذكرة جمموعة �أ�سباب ،قالت �إنها تقرتحها
لدعم القرار ،وذلك باعتبارها �أ�سبابا ً موجبة لرف�ض الطلب:
 .1احتمال هرب �أبو مرزوق.
 .2الت�أثري ال�سلبي للإفراج عنه بكفالة على ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة.
 .3عدم وجود �أ�سباب خا�صة ت�ستدعي �إطالق �رساحه ،كحالته ال�صحية �أو
الو�ضع الديني.
1

Order, In the Matter of the Extradotion of Mousa Mohammed Abu Marzook, by
Kevin Duffy, United States District Judge, New York, December 1995.
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 .4هو معتقل ب�سبب مذكرة اعتقال �إ�رسائيلية.
� .5إنه كثري ال�سفر �إىل بلدان ال�رشق الأو�سط بوا�سطة جوازات �سفر متعددة،
و�أحيانا ً ي�سافر بدون جوازات �سفر .ولي�س هناك اتفاقية تبادل جمرمني بني
“�إ�رسائيل” وتلك الدول با�ستثناء تركيا.
وتك�شف هذه الأ�سباب عن مدى ت�سيي�س الق�ضية ،كما �أنها تك�شف �إىل �أي مدى
يجري ت�سيي�سها ل�صالح القرار الإ�رسائيلي وال�سيا�سات الإ�رسائيلية.
قرارا القا�ضي واحلكومة املوجزان كانا ردا ً على املذكرة التف�صيلية التي كان قد
تقدم بها حماميا �أبو مرزوق يف  1995/12/6حتت عنوان “مذكرة ا�ستدعاء اللتما�س
املثول �أمام املحكمة” .وقد �رشحت املذكرة عدم قانونية اعتقاله ،وجاء فيها:
�إن هذا لي�س الأ�سلوب املتبع يف �إجراءات الت�سليم ،ت�ستخدم احلكومة ال�سلطات
الق�ضائية لدى املحكمة ملنع املُ�ستد َعى—العامل والأ�ستاذ ،الأب والزوج،
الن�شيط �إن�سانيا ً واجتماعياً ،وامللتزم بقوانني البالد طوال مدة �إقامته فيها
(�أمريكا)—بدون املحاكمة ،وبدون الكفالة ،وبدون حتـديد الإدانة وبدون
براهني ،وب�أي ح ٍد من الإجراءات ال�صحيحة املتعارف عليها ،مع اال�ستمرار يف
ممار�سة ذلك �إىل زمن غري معلوم .يف احلقيقة ،ف�إن احلكومة حتتجز د� .أبو مرزوق
من �أجل الت�سليم ،الذي اعتمدت فيه على بند الت�سليم الذي طعن فيه من ناحية
قانونية ود�ستورية.
ويف الواقع ،ملا كان هذا لي�س �إجراء (لطرد� /إبعاد) ملغرتب مقيم ب�سبب ن�شاطاته
غري القانونية يف البلد ...حيث �إن احلكومة مل تثبت �شيئاً ...ف�إنه لي�س هناك �أ�س�س
قانونية الحتجازه ،حيث �إنه مل يثبت عليه �أي ُجرم قانوين يف الواليات املتحدة،
وكذلك ف�إن االتهامات باجلرائم اخلارجية ...بالإ�ضافة �إىل �أنها غري حقيقية ،ف�إنها
تفقد م�صداقيتها بالطعن يف قانون الت�سليم.
واحلقيقة �أن احلكومة ال ت�سعى �إىل الإبعاد �أو ت�سليم املُ�ستد َعى �إىل �إ�رسائيل
بهذه ال�رسعة .فاحلكومة تريد احتجاز املُ�ستد َعى لأطول مدة ممكنة بدون
حماكمة ،وبدون تهم حمددة ،وبدون حتى خمالفة لقوانني الواليات املتحدة،
وبعيدا ً عن عائلته و�أوالده.
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لقد عا�ش املُ�ستد َعى ،د .مو�سى �أبو مرزوق ،ب�شكل قانوين يف الواليات املتحدة
ملدة � 14سنة .و�أ�س�س لنف�سه م�شاريعه اخلا�صة ،كما و�أ�س�س بيته يف فرجينيا،
واعتنى ب�أطفاله وعائلته ،حيث �إن �أربعة من �أطفاله ولدوا يف الواليات املتحدة.
وكذلك زوجته حا�صله على الإقامة.
ومل ُيتهم د� .أبو مرزوق� ،أو ُيدان ب�أي جرم يف الواليات املتحدة ،على الرغم من
املطالبة الدائمة واملتكررة لإثبات الدعوى املُقا َمة �ضده ،فلم تتقدم احلكومة ب�أي
�إثبات �أو حتى خمالفة ارتكبها يف �أثناء مدة �إقامته يف الواليات املتحدة.
ما هو ال�سبب وراء احتجازه واعتباره يهدد ال�شارع باخلطر� ،إ ْذ مل تثبت عليه
�أي خمالفات قانونية .فلي�س هناك �أي مربر قانوين ملوا�صلة اعتقاله.
ولكن كجزء من اهتماماته الإن�سانية ،فقد كان د� .أبو مرزوق متح ّدثا ً ُمعلِنا ً عن
مطالبته بحقوق ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه ،الأمر الذي ين�سجم مع اهتمامات
هذا البلد .وحتدث د� .أبو مرزوق عن حرية ال�شعب الفل�سطيني مبا ين�سجم مع
�ضمانات الواليات املتحدة بحرية الر�أي والفكر.
وحتى هذا الوقت فقد احرتمت احلكومة هذه املطالب ،ويف الوقت نف�سه
امتنعت عن التعاون يف تطبيق الفقرة الأوىل من الد�ستور واملتعلقة باحلريات،
ورغبة ال�شخ�ص يف التعبري والدفاع عن نف�سه �أمام القانون ،خادمة بذلك ال�سيا�سة
اخلارجية .والآن ت�سعى احلكومة الحتجاز �أبو مرزوق ،خمالفة بذلك حقوقه....
ظهر هذا من خالل احتجاز �أبو مرزوق عندما و�صل �إىل مطار كينيدي يف �أثناء
عودته من رحلة �شخ�صية مع عائلته.
واحلقيقة غري ذلك ،وكان هذا الإجراء عندما قررت �إ�رسائيل اعتقاله واحتجازه.
ومل ت ُقم احلكومة باحتجازه بناء على �أ�سباب وجدها القا�ضي �أو لأنه ارتكب
جرمية معينة ،و�إمنا احتجزته ب�سبب طلب ر�سمي من خارج اجلهاز الق�ضائي،
وقامت احلكومة بالتالعب �أو بل َ ِّي القوانني الحتجازه ،وك�أن هناك �أ�س�سا ً قانونية.
ويف البداية ،قامت الواليات املتحدة باحتجازه يف مطار كينيدي بدون �سابق
�إنذار ،وعلى الأ�صح بدون �أي �إدانة .ثم ح ّولت �سبب احتجازه من �أجل الإبعاد،
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على الرغم من عدم قانونية تطبيق هذا الإجراء بحقه ب�سبب �إقامته القانونية.
وال�سبب يف ذلك� ،أن احلكومة �أرادت �أن تقلّل من �إمكانية جلوئه �إىل الظهور �أمام
املحكمة للدفاع عن نف�سه والرد على التهم املوجهة �إليه ،وخ�صو�صا ً �أنها لي�س
لديها ما يدينه �أو ما ميكن �أن تتهمه به .والواقع �أنه وحتى هذا اليوم امتنعت
احلكومة عن الإدالء ب�أي تهم حمددة تعزز �إجراءات الإبعاد.
ثم قامت احلكومة بجلب طلب الت�سليم �إىل �إ�رسائيل� ،إال �أن �إ�رسائيل مل ت�ست ِطع
ت�شكيل �إثباتات تدينه بجرائم يتم ت�سليمه على �إثرها ،ولهذا قامت احلكومة
الأمريكية بطلب وقت �أطول يتم على �إثره احتجا ُز ُه ملدة �أطول وبدون دالئل على
�أنه �سيكون م�صدر خطر لل�شارع العام.
وبعدها طلبت احلكومة ،بعد �أقل من �أ�سبوعني من �إح�ضارها طلب الإبعاد غري
الالئق من املحكمة ت�أجيل النظر يف طلب الإبعاد؛ وذلك لأنها جاءت بطلب جديد،
طلب الت�سليم معتمدة على �أ�سباب ّ
مت �إثبات عدم قانونيتها ،و�ستتم �إجراءات
الإبعاد يف حال ف�شل طلب الت�سليم .و�إن ت�أخري �إجراءات طلب الت�سليم يعني
احتجاز د� .أبو مرزوق بدون �أ�س�س قانونية.
ويف هذه الأثناء ترف�ض حكومة الواليات املتحدة تف�سري االتهامات التي
ت�ستوجب الإبعاد ،ومالحظتها الوحيدة هي �أنه من املحتمل �أن يكون �إرهابياً،
بدون الإدالء ب�أي حقائق �أو تف�صيل .كما �أنها ترف�ض تزويدنا ب�أي ت�رصيحات
البت
حمددة حول هذه االتهامات �أو �أي معلومـات عنها .كل ذلك ،ومع ت�أجيل ّ
القطعي ،يعني ا�ستحالة ح�صول �أبو مرزوق على فر�ص للدفاع عن نف�سه
�ض ّد �إجراءات الإبعاد لالنتهاء منها ب�رسعة ،وزادت احلكومة مـن �ضغطها
باجتاه احتجاز �أبو مرزوق ملدة �أطول بدون مربرات قانونية .ما هو املربر
املقنع لدى احلكومة لعدم �إطالع �أبو مرزوق على طبيعة االتهامات املوجهة
�ضده �أو حتى حتديدها.
كما و�أن �شكوى الت�سليم املوجهة �ضده من ِقبَل احلكومة الإ�رسائيلية لي�ست
ب�أح�سن من �سابقتها ،ف�إنها تعتمد على الإ�شاعات .مل يتم ا�ست�شهاد �أو ا�ستدعاء
�أحد ممن يعرفون احلقيقة .ت�ستند على التجرمي ب�سبب الع�ضوية ،اعتمدت ب�شكل
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رئي�سي على ما قاله �سجني يف �أثناء اعرتافه عـن حما�س يف ظ ّل ظروف التعذيب،
وقد كتبت اعرتافاته بالعربية ،اللغة التي ال يفهمها ،ورف�ض توقيعها والتي
احتوت على �أقاويل مت�ضاربة.
اعرتاف مل ت�ست ِطع من خالله حمكمة وحكومة �إ�رسائيل �إدانته بجرمية القتل
يف ثنايا ملف الت�سليم ،و�إمنا �أُدِي َن بالع�ضوية �أو م�ساعدة منظمة حمظورة.
والأهم من ذلك �أن الواليات املتحدة غري مهتمة ب�إعالم هذه املحكمة ب�أن
املعرتف امل�سجون حاليا ً كان قد تقدم ب�شكوى �ض ّد تعذيب �إ�رسائيل له ،الأمر
الذي �أدى �إىل االعرتاف الكاذب .وبالت�أكيد �إن املحكمة تود �أن تت�أكد من �أن الواليات
املتحدة اعتمدت على هذه االعرتافات لت�شكيل �إثباتات لديها.
ومنذ فرتة ب�سيطة قامت احلكومة الإ�رسائيلية بت�سجيل �شكوى جديدة
بخ�صو�ص الت�سليم ،حماولة بذلك تدا ُرك ال�سلبيات والنواق�ص يف �شكوى
الواليات املتحدة .وجاءت ال�شكوى معربة عن تخبّط احلكومة يف اخللط بني
التُهم ،حيث �أبرزت ُتهما ً خمتلفة متاما ً عن تلك املوجودة يف ال�شكوى الأوىل...
ُتهم تتعلق ببع�ض ما حدث قبل � 5-3سنوات ما�ضية ،ويف احلقيقة �أنه يجب على
�إ�رسائيل �أن تعود �إىل املحكمة الإ�رسائيلية التي �أ�صدرت الإنذار الأويل ،لت�صدر
�إنذارا ً جديدا ً بتُهم جديدة متعلقة بالت�سليم .معتمدة على معلومات �أقرت حكومة
�إ�رسائيل ب�أنها “مت�ضاربة” .قامت حكومة �إ�رسائيل ،وب�إ�سهاب مبحاولة �إثبات
�أن هناك متعاطفني مع حما�س يقومون بالعمل الع�سكري وهم م�ستقلون يف
ذاتهم ،وهذا قول مل ُين ِفه �أبو مرزوق .ثم قامت حكومة �إ�رسائيل باالعتماد على
دالئل مهلهلَة و�ضعيفة ُم�ست َقاة من براهني مع َّو َمة وغري وا�ضحة ملحاولة �إثبات
�أن �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،والذي مل يكن م�س�ؤوالً
عن العمل الع�سكري ،ب�أنه مذنب بالإجرام (القتل)!! �إن الرباهني التي تقدمت
بها احلكومة �ستجعل من ال�صعب جدا ً �إثبات ذلك وبعد جل�سة املحكمة املتعلقة
بالت�سليم ،وذلك ل�صعوبة عملية الربط� ،آالف ال�صفحات املعتمدة على الكالم
والإ�شاعات حول العمل الع�سكري امل�ستقل عجزت عن �إثبات �أن �أبو مرزوق تع ّمـد
حتويل الأموال التي ُج ِمعت لل�صدقات والتعليم والنواحي االجتماعية وغريها �إىل
العمل الع�سكري.
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ويف احلقيقة فقد اعرتف الإ�رسائيليون الر�سميون يف العلن عن �أنهم لي�س
لديهم “�أي دليل مقبول” ،ومنهم خرباء �إ�رسائيليون :مدعي عام الوالية دوريت
بين�ست�ش ،وامل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية يوئل زجنر الذي قال ب�أن على
�إ�رسائيل التوقف عن طلب الت�سليم؛ لأنها لي�س لديها �أي حقائق لدعم ذلك الطلب،
�إن اعتماد احلكومة على معلومات ح�صلت بطريقة التعذيب �أ ّدت �إىل الت�شكك
جب على التوقيع على
يف �صحة هذه املعلومات ،حيث ذكر حممد �صالح ب�أنه �أُ ِ
وثيقة اعرتاف مكتوبة بالعربية ،لغة ال يقر�أها وال يفهمها ،وذلك بعد �أن ُو ِعد ب�أنه

بتوقيعه عليها �سي�أخذ عقوبة ب�سيطة يف ال�سجن ثم ُيطلق �رساحه.

وقد رف�ض ر�سميون �أمريكيون ِمرارا ً الإقرار ب�أن حما�س منظمة �إرهابية
تنطلق من الواليات املتحدة .وكما ذكر يف اال�ستدعاء املق َّدم وب�إ�سهاب �أن حملِّلني
من ال�سي �آي �أي والأف بي �آي .قلّلوا—يف كلمات �أمام الكوجنر�س—من �أن
حما�س �شاركت يف �أعمال �إرهابية يف �إ�رسائيل ،م�ؤكدين �أن حما�س يف �إ�رسائيل تبنّت
عمليات �ض ّد الإ�رسائيليني مل تكن ُخ ّططت �أو ُد ّبـرت من ِقبَل قيادتها ،م�شريين
بذلك �إىل �أنه لي�س لديهم �أي �إثبات يدين حما�س بعمليات �إرهابية منطلقة من

الواليات املتحدة .و�أكدوا �أن حما�س لها قيادات �إدارية ،وفنية ،و�سيا�سية خمتلفة
وم�ستقلة مع وجود فقط اجلناح املعلوماتي وال�سيا�سي خارج الأر�ض املحتلة.
يف ظ ّل هذه الإدالءات ،تظهر النوايا ال�سيئة لدى احلكومة .هذه لي�ست �أعمال
ح�سنة النوايا تعمل مب�ستلزمات اتفاقياتها وبحيادية لت�سليم جمرم �إىل بلد �آخر.
هذه �أعمال حكومة ت�سعى لو�ضع العراقيل �أمام احلقائق ،واختالق التُهم تلو التُهم
الحتجاز �إن�سان مقيم وقانوين ،مهملة حقه يف حماكمة عادلة يدافع من خاللها
عن حقوقه ويدفع االتهامات املوجهة �إليه ،وحتتجزه لأطول مدة ممكنة وبدون
اعتبار ل�صحته �أو واجباته الدينية.
ويف احلقيقة ،قبل �أن تبد�أ احلكومة مهزلة عملية الت�سليم ،عر�ض �أبو مرزوق
قبولَ ُه عملية الإبعاد؛ لتج ُّنب االحتجاز لفرتة طويلة غري حمددة .وباخت�صار
عر�ض على احلكومة ما ميكن �أن ت�ؤول �إليه املحاكم فيما يتعلق ب�إجراءات الإبعاد.
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ماذا فعلت احلكومة؟ رف�ضت واخرتعت عملية الت�سليم ،واحتجزت
�أبو مرزوق مع عدم وجود الأ�س�س القانونية لذلك وا�ستمرت بذلك ،ودجمت معها
�شكوى جديدة متعلقة بالت�سليم �أي�ضا ً بدون �أ�س�س قانونية.
على احلكومة عقد حمكمة مع اعتقادها ب�أن هذه املحكمة لن ترائي احلكومة
والنظر يف الق�ضـية .انظر �إىل قائمة �أعمال احلكومة :اعتمدت على “قانون الت�سليم”
الذي َّ
مت �إثبات عدم �إمكانية تطبيقه هنا وعدم �رشعيته ،واحتجزت �أبو مرزوق
بدون مذكرة وبدون ُتهم وا�ضحة ،و�أ�صدرت �إجراءات بالإبعاد علما ً ب�أنه مواطن
قانوين له حقّ الدفاع عن نف�سه ونفي كل ما ُو ِّجه �إليه من ُتهم ،و� ّأجلت حمكمة
الإبعاد بدون �أ�س�س يف الوقت الذي وافق عليه �أبو مرزوق ،و�أح�رضت طلب
الت�سليم مع �أن �إ�رسائيل مل تنفذ جميع م�ستلزمات االتفاقية بهذا اخل�صو�ص،
واعتمـدت على �إدالءات غري دقيقة وغري �صحيحة و�أخذت بالتعذيب وبدون �أن
ُتعلِم املحكمة ب�أن هذه حقائق يجب اعتبارها يف �أثناء النظر يف املعلومات املق َّدمة،
ورف�ضت حتديد طبيعة التُهم التي ت�ستلزم الإبعاد واكتفت بالإ�شارة �إىل الد�ستور
يف ذلك ،ثم رف�ضت تقدمي �إثباتات مقنعـة لهذه التُهمِ � .
أ�ضف �إىل كل ما �سبق قرار
احلكومة مبنع �أبو مرزوق من ممار�سة دينه مع غريه من امل�سلمني ،ومع عدم
االختالف حول م�شكلته املتعلقة بال�سكري ،فقد قررت احلكومة وقف الفح�ص
االعتيادي لن�سبة ال�سكر يف الدم لديه التي كانت يف ارتفاع م�ستمر ،وباخت�صار،
بح�سن �أو ب�سوء نوايا �أمام العدالة
هذه حكومة حر�صت على اختالق كل املع ّوقات ُ
ّ
وبغ�ض النظر عن �صدق االتهامات .ويف الوقت نف�سه حتتجز �أبو مرزوق وبدون
اعتبار ل�صحته �أو معتقداته الدينية.
�إن �أبو مرزوق ال ي�سعى لغري احلقيقة العقالنية� ،إنه بريء ،ويف اال�ستدعاء
ف�إنه ي�ؤكد براءته بالق�سم ،ولي�س من الظلم �أن يطلب �إطالق �رساحه �أو حتديد التُهم
املوجهة �إليه وحمكمة عادلة .يريد �أن يبقى هنا ح ّراً ،ويف و�ضع قانوين مع �أوالده
وعائلته وم�شاريعه اخلا�صة ،ومع جاليته امل�سلمة �إن �أمكن.
ومن هنا ف�إنه يطلب الإفراج الفوري ،و�إال �إخراجه بكفالة ،ونظرا ً اللتزامه
الإ�سالمي ،ف�إن �أبو مرزوق لن يهرب ،كما تثبت التع ُّهدات الواردة واال�ستدعاء
من د .يو�سف القر�ضاوي ،ود .حممد ال�شيخ ،ود .عبد العزيز �سا�شيدينا،
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ود .خالد �أبو الف�ضل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه تط ّوع بر�صد كفالة ب�أكرث من
مليون دوالر ب�أنه �سيلتزم ب�أي �رشوط منطقية ال ُتعيق قيامه بواجباته جتاه عائلته.

(انتهت املذكرة)
مل ت�أتِ احلكومة ب�أي �إجابة منطقية ،و�إمنا تريد احتجاز و�سجن �أبو مرزوق
ل�سنوات و�سوف ت�ضطره �إىل مقا�ضاتها؛ ب�سبب عدم عدالتها و�إعالن خروجها عن
القانون من خالل �أعمالها.
ويف اجلل�سة ذاتها التي تقدم بها املحاميان بهذه املذكرة ،جرى نقا�ش بني القا�ضي
العن�رصي دويف وحمامي �أبو مرزوق �ستانلي كوهني ،بح�ضور ماري وايت وهي
م�ست�شارة قانونية للمقاطعة اجلنوبية يف نيويورك ،وكل من باروخ وايز وروبرت
بوهلر  Robert Buehlerم�ساعدان لالدعاء وكينيث هاري�س  Kenneth Harrisمن
وزارة العدل الأمريكية (مكتب ال�ش�ؤون الدولية) .وقد ّ
تدخل م�سا ِعدا االدعاء يف
احلوار بالقدر الذي يك�شف التواط�ؤ بني القا�ضي والقرار ال�سيا�سي امل�سبق حلكومة
الواليات املتحدة ب�ش�أن ق�ضية �أبو مرزوق.
النقا�ش� ،أو احلوار الفا�ضح ،دار على النحو التايل:
تقدمت بطلب “”A habeas petition؛ �أي �أمر بالتحقيق يف
القا�ضي	:ال�سيد كوهني،
َ
احتجاز املتهم ،وبالتايل �إخراجه بكفالة.
كوهني� :صحيح.
القا�ضي :لقد ُح ّول طلبك �إيل ،الأمر الذي كان من املفرو�ض �أن تعرفه.
كوهني� :أرغب يف االختالف معك ،ا�ستنادا ً �إىل قوانني املحكمة و� 15سنة من
املرافعات الق�ضائية.
القا�ضي� :أنا �آ�سف يا �سيد كوهني ،ف�أنت ال تدري ماذا تعمل ،فقد ُح ِّول طلبك �إيل.

كوهني� :س�أقوم مبراجعة للحاالت ال�سابقة ،التي ميكن �أن يتم فيها مثل هذا
الإجراء وكذلك قوانني املحكمة.
القا�ضي� :س�أراجع احلاالت التي تن�ص على �أنه ال يحق لك التقدم مبثل هذا الطلب،
و�سننطلق من هناك.
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كوهني :هذه املحكمة تعرف ذلك (عن �صحة ما ي ّدعي).
القا�ضي� :أنا �أعرف متاما ً ما كتبت� ،شكرا ً لك .هل �أفرت�ض �أن طلبك هو ر ّد على
االلتما�س املق َّدم؟
كوهني� :أي التما�س �أيها القا�ضي؟
القا�ضي	:التما�س الت�سليم.
كوهني :نعم ،ر ّد على �شيئني .الأول فهو رد( ...قاطعه القا�ضي)...
ممكن �أن �أكمل حديثي �أيها القا�ضي؟
القا�ضي :ال� ،أنا �أ�س�أل الأ�سئلة ،و�أنت ُتيب عليها.
كوهني :مل �أُ َ
عط الفر�صة للإجابة التامة.
القا�ضي� :شكرا ً لك ،ب�إمكانك الإجابة عن ال�س�ؤال ،الآن .الأمر التايل هو هل هذه
الوثيقة ومرفقاتها هي الرد على طلب الت�سليم.
كوهني :ال ،هذه لي�ست الرد على طلب الت�سليم ،ال �أيها القا�ضي ،هذه ر ّد على
ظروف احتجازه.
القا�ضي :متى نتوقع الرد على طلب الت�سليم؟
كوهني :بعد ح�صولنا على ما يكفي جلل�سة تامة بخ�صو�ص طلب الت�سليم.
القا�ضي :لديك �أ�سبوعان لإح�ضار ر ّد على طلب الت�سليم.
كوهني� :أيها القا�ضي ،ال �أ�ستطيع ،لدي � 500صفحة.
القا�ضي	:ال�سيد كوهني ،لي�س �شغلي� ،ست�أتي بالرد خالل �أ�سبوعني.
كوهني :لن �أ�ستطيع� ،أيها القا�ضي.
القا�ضي	:ابذل جهدك.
كوهني� :أيها القا�ضي ،لن يكون بو�سعي.
القا�ضي� :ستعمل جهدك� ،ستعمل جهدك ،بهذه ال�سهولة.
كوهني :ممكن �أ�سجل مالحظاتي؟
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القا�ضي� :سيد كوهني ،ميكنك اجللو�س ،وكتابة ما تريد� ،إذا �أردت.
كوهني :خالل هذين الأ�سبوعني �س�أجل�أ �إىل املحكمة الثانية.
القا�ضي :جميل.
كوهني :هل ب�إمكاين طرح ق�ضايا �أخرى �أمام املحكمة؟
القا�ضي :واحدة واحدة فقط.
كوهني� :أي واحدة ذات بال؟
القا�ضي :نعم.
كوهني� :سنبد�أ.
القا�ضي :ال� ،سنبد�أ بال�شكل الذي �أريد �أن �أبد�أ به ،الت�سا�ؤل حول �صحة
ري ُمعتنَى به �صحياً.
�أبو مرزوق ،لقد فهمت �أنك تدعي ب�أنه غ ُ
كوهني� :صحيح� ،أيها القا�ضي.
القا�ضي	:الآن ،هل �سلمت امللفات ال�سابقة التي طلبتها احلكومة منك.
كوهني :طلبت احلكومة قبل يومني �أو ثالثة مني �إح�ضار ملفات موجودة يف
فريجينيا ،و�ست�صلني اليوم مت�أخراً .و�س�أ�سلمها �إىل احلكومة غداً.
باملقابل على احلكومة �أن ت�سلمني تقارير من نتاج يوم �أم�س.
القا�ضي :جميل� ،س�أفرت�ض ب�أنك تقوم بذلك.
االدعاء :لدي تقارير� ،سعادة القا�ضي ،لقد �أح�رضناها يوم �أم�س ،و�سن�سلمها
لل�سيد كوهني ،لقد ا�ستدعينا طبيبا ً متخ�ص�صا ً يف الغدد ال�صماء من
خارج ال�سجن ،للك�شف على �أبو مرزوق يف �أكرث من زيارة وكان �آخرها
يوم �أم�س.
القا�ضي :كحالة خا�صة ميكنك �إعطائي �إياها �أي�ضاً.
االدعاء :جميل� ،أيها القا�ضي.
كوهني :هل تقوم املحكمة بعر�ض مو�ضوع الكفالة املطروح �أمام املحكمة ،اقرتاح
الكفالة!!
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القا�ضي :نعم ،لقد قر�أت مذكرة اال�ستدعاء التي تقدمت بها لدعم طلبك يف التحقيق
يف عملية احتجاز املتهم ،و�إنني �أفرت�ض ب�أنك تربر طلب الكفالة باملنطق
نف�سه الذي تتبناه الآن.
كوهني :تقريباً.
القا�ضي :طلبك للكفالة مرفو�ض.
كوهني :هل من �سبب معني وراء ذلك؟ وبدون �إجابة من احلكومة؟
القا�ضي :ال �أحتاج �إىل جواب من احلكومة ،لدي هنا الأوراق التي تقدمت بها
وت ّدعي يف هذه الأوراق ب�أن �أبو مرزوق لي�س له عالقة باجلرائم.
كوهني :نعم� ،صحيح.
أنت �شكوى من �إ�رسائيل تدعم طلب
القا�ضي :يف هذه الوثيقة التي �أعدد َتها � َ
الت�سليم؟
كوهني :مل �أُع ُّدها �أنا ،ولكن �سلمتها كما هو مطلوب مني.
ن�ص اعرتف به.
القا�ضي :نعم ،يف الوثيقة ،فقرة (م) هناك ّ
كوهني :هذا لي�س �صحيحا ً ح�رضة القا�ضي.
القا�ضي :ح�سناً ،من املمكن.

كوهني� :أين الأمور التي اعرتف بها.
القا�ضي :واردة يف فقرة (م)� ،أظن ذلك.
كوهني :ذكر ب�أن �إ�رسائيل ت ّدعي �إذا قر�أت املحكمة باقي الأوراق ف�إنها �ست�ستنتج
ب�أنه ذكر؟
القا�ضي :لقد قر�أت الأوراق ،ويت�ضح منها البحث عن �إجابة عن �س�ؤال� ،إجابته يف
هذه املحكمة ولي�س حمكمة الت�سليم؟
كوهني� :أرغب يف املعار�ضة� ،أيها القا�ضي ،يظهر يل ب�أن هناك �سابقة قانونية.
القا�ضي :ال ،يا �سيد كوهني� ،أنا �أريد �أن �أفهم الآن� ،سوف لن نقوم باحلكم على
هذه الق�ضية هنا ،و�إمنا �سنقوم باتخاذ قرار يف �إمكانية اعتبارها ق�ضية
ت�سليم �أم ال.
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كوهني :هل املحكمة تناق�ش �إمكانية املُ�ستد َعى يف حقه يف الكفالة يف �أي موقف �أو
حالة.
القا�ضي :ال.
كوهني :على الرغم من حدوث بع�ض االتهامات يف ق�ضايا �أخرى� ،إال �أن
الكفالة—على الأقل—كانت قد ُطرحت واعتُربت و ُن ِظر فيها.
القا�ضي :لقد اعتربتها ،ونظرت فيها.
كوهني :بدون الرد من احلكومة!
القا�ضي :لدي الرد على جميع الأوراق حتى الآن.
كوهني :قالت حكومة �إ�رسائيل ب�أنه عمل �شيئاً ،نحن رددنا ب�أنه مل يفعل ،وتقدمنا
بحجم �ضخم من الرباهني يع ّزز ردنا.
القا�ضي :ما تقدمتم به مل يع ّزز ما تقول ب�أنه قد ُع ِّزز.
كوهني :لقد بينت �أكرث من ادعاء ت�ستحق اللوم عليه ،فقد تقدمت �إ�رسائيل باتهامات
تافهة ت�ستطيع احلكومة الرد عليها .بالإ�ضافة �إىل� ،أيها القا�ضي....
(مقاطعة).
القا�ضي :لقد �أ�صدرت احلكم!!
كوهني :هل للمحكمة �أن ت�سجل ذلك ،حتى �أ�ستطيع �أن �أرجع �إىل ذلك يف �أثناء
مرافعتي يف املحكمة الثانية!
القا�ضي :عندك ما يكفيك من املراجع ولي�س هناك �أكرث.
كوهني :بهذه ال�سهولة لن تقوم احلكومة بالرد.
القا�ضي :ال �أقول ب�أن ذلك �سيتم لكل الق�ضايا ،و�إمنا يف هذه الق�ضية؟
كوهني :هل يوجد �شيء فريد حول هذه الق�ضية يدفع احلكومة لعدم الرد؟
�سجلت و�أ�صدرت حكمي ،النقطة التالية؟
القا�ضي� :سيد كوهني ،لقد ّ
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كوهني� :أيها القا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل الكفالة ،لدينا ق�ضية حول �صحة ال�سيد
�أبو مرزوق .ماذا �ستفعل املحكمة بخ�صو�ص اال�ستمرار يف خمالفة حقوقه
الدينية ب�سبب ظروف احتجازه؟
القا�ضي� :سيد كوهني� ،أنا �أفرت�ض �أنك خبري يف الأمور املتعلقة باحلقوق الدينية.
كوهني :ل�ست خبرياً ،ولكن تقدمت ب�آراء و�إثباتات من خرباء.
القا�ضي :ولقد قر�أتها �أنا �أي�ضاً ،ولدي بع�ض االطالع الكايف �أي�ضاً� ،أخالف ر�أي
خربائك ،ا ّدعا� َؤك خمالفة احلقوق الدينية غري �صحيح قطعياً.
كوهني :ت�ستمر يف رف�ض حقٍّ �أ�سا�سي من حقوق موكلي� ،صالة اجلمعة...
(مقاطعة).
القا�ضي :مل �أ ُقل هذا.
كوهني� :إذن ماذا تقرتح املحكمة كخبرية يف حقوقه الدينية!؟
القا�ضي :ال ا ّدعي �أنني خبري يف حقوقه الدينية .لديك �أ�سبوعان يا �سيد كوهني.
كوهني� :أيها القا�ضي ،ماذا عن الق�ضيتني الأخريني.
القا�ضي� :أي ق�ضيتني.
كوهني :موكلي يف املحكمة �صباح هذا اليوم ،لقد ُحرِم من بدلته يف ال�سجن مرة
�أخرى ،لقد �صممت لتهمي�شه و�إظهاره يف �أ�سو�أ مظهر ميكن �أن يظهر فيه
علي
مع امل�ضايقات والإزعاجات يف حماولة �إح�ضاره للمحكمة ،مل مير َّ
حاالت( ...مقاطعة).
القا�ضي :لقد �أخربت ب�أن بع�ض النا�س الذين يح�رضون املحاكمة مل يع ِّرفوا على
�أنف�سهم؟! (تنويه ب�أنه مل يع ِّرف على نف�سه).

كوهني :هذا لي�س �صحيحاً ،مل ي ُكن لديهم بطاقة هوية (تعريف) .لديهم الكثري من
و�سائل التعرف.

القا�ضي :هذا غري كافٍ.
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كوهني :هل هناك �إجراءات حماكمية حدث و�أن ُطلِب من املواطنني القادمني �إىل
املحكمة لر�ؤية العدالة التوقيع والنظر يف هوياتهم.
القا�ضي :نعم.
كوهني :حاالت غري حاالت الفل�سطينيني؟
القا�ضي :ال� ،أنا ال �أحتدث عن حاالت الفل�سطينيني قطعاً.
كوهني� :أنا �أحتدث عنهم� ،أيها القا�ضي؟
القا�ضي� :أقول لك ب�أن هناك حاالت �أخرى.
كوهني :حاالت فل�سطينية �أخرى؟ ما هي؟
القا�ضي :ما هي؟ غري مطلوب مني الإجابة عن ذلك؟ �أقول لك يا �سيد كوهني ،هكذا
تتم الأمور!! �إذا كان هذا ال يعجبك ،فهذا من �سوء حظك؟
كوهني� :أيها القا�ضي� ،أريد �أن �أجدد طلبي للح�صول على جل�سة كاملة حول
الكفالة.
�أريد �أن �أجدد طلبي بعدم نظر املحكمة يف “التحقيق يف احتجاز موكلي”.
مبا �أنه كان ال ينبغي �أن يكون يف هـذه املحكمة .لقد �أحدثت بذلك احلكومة
متجراً .ح ّولوا ذلك الطلب لك .لقد جلـ�أوا �إىل ال�سماع لطرف واحد فقط
(متحيّزون) ،وقد �ضلّلوا القا�ضي بذلك ،وبهذا ف�إنها املرة الوحيدة منذ
 15عاما ً التي حدث فيها و�أن ُح ّول مثل هذا الطلب �إىل حمكمة الق�ضاء.
القا�ضي :هذا كله ح�سب ظنك ال�شخ�صي.
كوهني :ال ،لي�س كذلك �أيها القا�ضي.
القا�ضي :من �أين لك بذلك؟
كوهني :بنا ًء على نقا�ش مع جهات �أخرى.
القا�ضي :من هي؟
كوهني	:ال�سكرتري القانوين للقا�ضية كمربيل وود .Kimberly Wood
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القا�ضي	:القا�ضية كمربيل وود ،لي�س لها اخليار يف هذه الق�ضية ،لقد �أخذت هذه
الق�ضية �إىل جلنة تعيني ،وحولتها منها �إيلّ .وال �أدري عن ماذا تتكلم.
كوهني :هل ُح ّولت للمحكمة لتواجد احلر�س ال�شخ�صي يف املحكمة ،وبالتايل قررت
املحكمة ب�أنها ت�رصف �أمواالً �إ�ضافية الحتياطات �أمنية جديدة.
القا�ضي� :سيد كوهني ،ال ت�رصف املحكمة  10بن�سات على االحتياطات الأمنية.
ومن الوا�ضح يا �سيد كوهني� ،أنك تريد �أن ت�رصح بت�رصيح لل�صحافة.
ولقد �رصحت ب�أكرث مما �أريد �أن �أ�سمع .والآن �أتوقع �أن �أجد �أوراقك
خالل �أ�سبوعني.
كوهني� :أيها القا�ضي ،لدينا � 500صفحة حتتاج �إىل درا�سة وفهم.
القا�ضي� :أ�سبوعان.
كوهني� :س�أراك يف املحكمة الثانية.
ن�ص احلوار بني القا�ضي وكوهني)
(انتهى ّ
مل ي ُكن ممكنا ً �أن ينتهي الدفاع من درا�سة ملف طلب الت�سليم الإ�رسائيلي خالل
�أ�سبوعني فقط .لذلك ،فقد تقدم كوهني يف  1995/12/13بطلب لإعطائه وقتا ً �إ�ضافيا ً
للرد على االتهامات الإ�رسائيلية ،وذلك ب�سبب:
� .1ضخامة امللف الإ�رسائيلي الذي تبلغ �أوراقه نحو الألف ورقة.
 .2وجود �أ�رشطة فيديو ،و�أ�رشطة كا�سيت م�سجلة ،ومقابالت �صحفية باللغة
العربية �ضمن امللف وحتتاج �إىل ترجمة للُّغة الإجنليزية.
 .3وجود �شهادات باللغتني العربية والعربية حتتاج �إىل ترجمة.
ونفى الدفاع �أن يكون بطلبه هذا يهدف �إىل �إ�ضاعة الوقت 2.غري �أن القا�ضي الذي
ا�ستجاب لطلب �إعطاء الوقت الإ�ضايف ،وحدد موعدا ً للجل�سة املقبلة يف ،1996/1/26
وجه اتهاما ً للمحامي ب�إ�ضاعة الوقت ،قائالً �إن هذا يف �صالح الدفاع؛ لأنه ي�ؤدي
ّ
2

Letter, by hand, Reply to: In The Matter of the Extradition of Mousa Mohammed
Abu Marzook, from Stanley Cohen, to Kevin Duffy, New York, 13/12/1995.
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�إىل ن�سيان ال�شهود للوقائع .و�أ�سهب القا�ضي يف �إيراد ح�سنات وف�ضائل ال�سجن
الذي يجري اعتقال �أبو مرزوق فيه وهو �سجن مانهاتن .وقال �إنه �أكرث �سجون
العامل �إن�سانية .و�شبَّ َهه مبنتجع هيلتون  ،Resort Hiltonحيث يوجد فيه تلفزيون
ي�س ،وزيارات الأ�صدقاء
ملون و�أدوات ريا�ضية .كما �أن ا�ستخدام الهاتف فيه ُم ّ
م�سموحة .وال توجد فيه �أعمال ُيكلَّ ُف امل�ساجني القيام بها .وقد �صدر قرار القا�ضي
باال�ستجابة لطلب املهلة الزمنية الإ�ضافية يف .1995/12/15
وبالطبع ف�إن كل هذا غري �صحيح .هذا ما ي�ؤكده �أبو مرزوق .فنزيل الدور
التا�سع من ال�سجن يقيم على مدار ال�ساعة داخل زنزانة �ضيقة .ولي�س هناك
تلفزيون �أو راديو �أو �أدوات ريا�ضية كما ا ّدعى القا�ضي .كما �أنه ُي�س َمح لل�سجني
ب�إجراء مكاملة هاتفية واحدة مع عائلته كل �أ�سبوع� .أما الزيارات فهي ممنوعة بدون
موافقة احلكومة و�إدارة ال�سجن ،وهي للأهل فقط.

م�شهد من داخل قاعة املحكمة يف نيويورك
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