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قرار الت�سليم
مل يتق ّدم حمامو د .مو�سى �أبو مرزوق بر ِّدهم على طلب اال�سرتداد الإ�سـرائيلي
يف  ،1996/1/26وفقا ً للموعد الذي كان قد حدده القا�ضي بنا ًء على طلبهم .وتقـدم
�ستانلي كوهني بطلب ت�أجيل �آخر ...ف�ضخامة طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ت�ستدعي
ذلك .غري �أن كوهني قد اعتزم كما يبدو �أن يتحرك يف اجتاه �آخر ،وعلى �أكرث
من حمور:
املحور الأول :الطلب من حمكمة اال�ستئناف �إقرار “�إجراءات املكوث”
لأبو مرزوق.
املحور الثاين :الطلب من املحكمة ذاتها عزل القا�ضي العن�رصي كيفن دويف.
املحور الثالث :طلب اال�ستماع �إىل �شهادات �شهود ،يف مقدمتهم يا�رس عرفات.
كان كوهني يريد من ذلك ك�سب الوقت ،لت�أخري �صدور قرار الت�سليم ما �أمكن،
ويف الوقت ذاته �إثاره الر�أي العام �ض ّد عن�رصية دويف.
لكن حمكمة اال�ستئناف مل ت�ستجِ ب لطلبات كوهني ،وتعاملت مع الق�ضية
انطالقا ً من منطلقات وح�سابات �سيا�سية �شبه مك�شوفة .كما �أن دويف ،الذي رف�ض
عزل نف�سه عن الق�ضية� ،سارع �إىل �إ�صدار قراره بت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل”،
دون �أن يعقد حتى جل�سة ا�ستماع للرجل الذي ق ّرر ت�سليمه ،مد ِّونا ً بذلك �أخطر
ف�صول هذه امللهاة الق�ضائية� ،إن جاز التعبري.

كيف ت�سل�سلت الأمور؟
يف  22كانون الثاين /يناير تقدم كوهني مبذكرة “لل�رشوع يف �إجراءات املكوث”...
�أي البقاء يف ال�سجن و�إيقاف �إجراءات الت�سليم لـ“�إ�رسائيل”� ،أو �أن يعزل القا�ضي
1
العن�رصي نف�سه عن هذه الق�ضية .جاء يف املذكرة:
1

Motion to Stay Proceedings, In the Matter of Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by
Stanley Cohen, New York, 22/1/1996.
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د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة
املُ�ستدعى د .مو�سى �أبو مرزوق ،وعن طريق حماميه �ستانلي كوهني ي�سجل
مذكرة اللتما�س املكوث تبعا ً للقانون رقم  18من القوانني الفيدرالية املتعلقـة
باال�ستئناف ،حتى يت ّم اتخاذ قرار بخ�صو�ص هذا االلتما�س (�أمر امتثال) [writ
 2،]of mandamusالذي كان قد ُ�س ّجل �سابقا ً يف هذه املحكمة .ويلتم�س هذا
اال�ستدعاء ما يلي:
حقائق:
 .1هذا اال�ستدعاء نتيجة الإجراءات �أمام حمكمة الواليات املتحدة ملقاطعة جنوب
نيويورك ،بخ�صو�ص طلب ت�سليم مو�سى �أبو مرزوق �أمام القا�ضي دويف.
�سجل املُ�ستد َعى دعوى ملتم�سا ً ي�أمل من خاللها �إلغاء �إجراءات
 .2يف ّ 1996/1/9
الت�سليم املنوي ال�رشوع فيها� ،أو �أن يعزل القا�ضي دويف نف�سه من هذه الق�ضية
ويح ّولها �إىل غريه.
 .3يتكون الدافع لهذا الطلب من جز�أين:
�أ� .أن القانون الذي اعتمدت عليه �إ�رسائيل غري �رشعي.
ب .حيث �إن القا�ضي دويف حكم يف طلب الت�سليم م�سبقاً ،ف�إنه لن مينح
املُ�ستد َعى حماكمة عادلة وكاملة.
 .4اعتمادا ً على �أمر القا�ضي دويف يف  1995/12/5ف�إنه ي�ستوجب الرد على طلب
الت�سليم يوم .1996/1/26
الق�ضايا املطروحة ،الإعفا ُء املطلوب ،حيثياتُ اال�ستجابة للطلب:
 .5مل ت�ستمع املحكمة لطلب �أبو مرزوق �إلغاء طلب الت�سليم الذي اعتمد على
قانون غري �رشعي ،وحتى يت ّم اتخاذ قرار يف ذلك ف�إنه ال يتوجب على
البت يف ق�ضية
�أبو مرزوق الظهور للدفاع عن نف�سه �أمام حمكمة ال ت�ستطيع َّ
�أكرب من قدراتها ،كما و�أنه ال يتوجب ا�ستمرار قا�ض ٍ اتخذ حكما ً م�سبقا ً يف
ق�ضية قبل املحاكمة.
2

لالطالع على هذا االلتما�س ،انظر:

Memorandum in Support of Petition for Writ of Mandamus, In the matter of
Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by Stanley Cohen, Attorney for Petitioner,
New York.
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 .6يبدو وا�ضحا ً �أنه مل يبقَ من خيارات �سوى طلب مثول املُ�ستد َعى �أمام املحكمة
يف حاالت طلب الت�سليم .وملا رف�ض هذا الطلب فقد �أ�صبح حقّ املُ�ستد َعى لطلب
التفا�صيل والدالئل على االدعاء امل�سجل �ضده ،ومثوله �أمام املحكمة �أهم
من طلب الت�سليم ذاته ،وذلك للت�أكد من �أن حمكمة الت�سليم نف�سها تت�رصف
ب�شكل �صحيح.
 .7وحتى تقوم املحكمة ب�أمر القا�ضي دويف بعزل نف�سه ،ف�إنه ال يتوجب على
�أبو مرزوق الظهور �أمام املحكمة نف�سها (القا�ضي نف�سه) الذي اتخذ قرارا ً
م�سبقاً ،ولأنه لن مينح فر�صة املحكمة العادلة والكاملة.
 .8لأن املكوث الذي يطلبه �أبو مرزوق �أ�صبح مرهونا ً بقرار املحكمة يف طلب
للمثول �أمامها ،وكذلك لأنه �سيعاين معاناة �أبدية ج ّراء �إلزا ِم ِه باملثول �أمام
حمكمة اتخذت قرارا ً م�سبقا ً ب�ش�أنه ،وكذلك لأنه لن تت�رضر احلكومة من تلبية
هذا الطلب ،ف�إنه يتوجب اال�ستجابة لهذا اال�ستدعاء.
وعليه ،ف�إنه بناء على الطلب العاجل ،واحلقائق والقوانني املدرجة �سابقاً ،ف�إن
�أبو مرزوق يطلب من املحكمة توقيف �إجراءات الت�سليم حتى يت ّم النظر يف مذكرة
املثول التي �سبق و�أن تقدم بها.

(انتهت املذكرة)
ويف  31كانون الثاين /يناير ،تق ّدم كوهني مبذكرة �إىل حمكمة اال�ستئناف لتـعزيز
اال�ستدعاء ال�سابق بهدف احل�صول على قرار ق�ضائي من جهة �أعلى .جاء يف
هذه املذكرة:
�إن املُ�ستدعى د .مو�سى �أبو مرزوق غري مطمئن للح�صول على فر�صة عادلة
من ِقبَل القا�ضي دويف للدفاع عن نف�سه �ض ّد �إجراءات الت�سليم املُنتظ َرة.
يت�ضح من امللفات وال�سجالت �أن القا�ضي دويف لن مينح املُ�ستد َعى حماكمة
عادلة .يقوم القا�ضي دويف وبدون النظر يف االدعاء /الق�ضية ،وبدون اعتبار
لإمكانات املُ�ستد َعى ال�رشعية لنق�ض طلب الت�سليم .وب�سبب عدم اهتمام حمكمة
املقاطعة بدعوى املُ�ستد َعى القانونية و�صحتها ،ف�إن احلل الوحيد املحتمل �أ�صبح
لدى هذه املحكمة.
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نطلب من املحكمة الأمر ب�إيقاف هذه الإجراءات (الت�سليم) ب�سبب �أن الت�سليم
غري �رشعي (غري قانوين) ،و�أن حمكمة املقاطعة تفتقر �إىل االطالع والنظر يف
االدعاء� ،أو �أن ت�أمر املحكمة القا�ضي دويف بالتنحي عن الق�ضية وحتويلها لق�ضاة
�آخرين لل�سماع من املُ�ستد َعى والنظر يف ا�ستدعائه حل�ضور جل�سة ميثُل خاللها
�أمام القا�ضي ،وكذلك النظر يف طلب الكفالة.

ويف التاريخ ذاته ،تقدم كوهني للمحكمة ذاتها (اال�ستئناف) مبذكرة “متعلقة
بال�شهادة لالكت�شاف” ،طلب فيها من املحكمة اال�ستماع �إىل �شهادات كل من:
يا�رس عرفات رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،و�إبراهيم غو�شة الناطق
الر�سمي با�سم حركة حما�س ،وحممد نزال ممثّل احلركة يف الأردن ،وكذلك ال�شيـخ
�أحمد يا�سني م�ؤ�س�س احلركة ،الذي كان ما يزال يف ذلك الوقت يق�ضي حكما ً
طويالً بال�سجن لدى “�إ�رسائيل” ،و�آخرين .كما طلبت املذكرة �أمر كافة الأجهزة
والوكاالت املتخ�ص�صة تقدمي كل البيانات التي لديها ،والتي ُتدين �أو ميكن �أن
ُتدين �أبو مرزوق.
كان الهدف من اال�ستماع �إىل �شهادات ال�شهود املطلوبني �إثبات ما يلي:
�أوالً� :أن ال عالقة على الإطالق بني حركة حما�س كتنظيم �سيا�سي وكتائب
عز الدين الق�سام التي تقوم بالأعمال الع�سكرية �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية.
ثانياً� :أن حركة حما�س تقوم مبهام متعددة اجتماعية ،وتعليمية ،و�إعالمية،
و�سيا�سية ،وال تقوم ب�أعمال ع�سكرية �ألبتّه.
ثالثاً� :أن حركة حما�س ال ت�ؤثر �سلبيا ً على االجتاه ال�سلمي ملنظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
رابعاً� :أن الأموال التي جمعها �أبو مرزوق داخل الواليات املتحدة كانت لدعم
ن�شاطات احلركة غري الع�سكرية.
خام�ساً� :أن ال�شهادات التي ُتدين �أبو مرزوق بغري ذلك انتُ ِز َعت يف “�إ�رسائيل”
با�ستخدام �أ�ساليب غري م�رشوعة من بينها التعذيب.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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جاء يف هذه املذكرة:
للأ�سباب التي �أوردها �ستانلي كوهني ،وكذلك املو ّقعون �أدناه ،ف�إننا نطلب من
القا�ضي كيفن دويف لتحديد موعد جل�سة للمحكمة ب�سبب املكت�شفات التالية:
�أوالً :ر�سائل التما�سية للجهاز القانوين الق�ضائي يف �إ�رسائيل ،واململكة
املتحدة ،والأردن ،وال�سلطة الفل�سطينية ،وللأ�سباب الواردة يف املذكرة القانونية،
التي تطلب ال�سماع لل�شهادة ال�شفوية مب�ساءلة �ستانلي كوهني لل�شهود
التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1يا�رس عرفات .2 .عماد الفالوجي .3 .حممود الزهار� .4 .سيد �أبو م�سامح.
 .5ال�شيخ �أحمد يا�سني� .6 .إ�سماعيل �أبو �شنب .7 .عبد العزيز الرنتي�سي .8 .حممد
ن ّزال� .9 .إبراهيم غو�شة .10 .زياد �أبو عمرو (بروفي�سور) .11 .جميل حمامي.
 .12حممد �صالح .13 .حممد كاظم.
ثانياً� :أمر لتوجيه جهاز الدفاع القانوين الأمريكي ملقاطعة جنوب نيويورك
و�أي وكاالت له بتوفري التفا�صيل املتعلقة بالق�ضية كما يلي:
 .1جميع ال�سجالت وامللفات والتقارير واملالحظات التي �أثبتتها �أجهزة
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل واملوجودة بحوزتها �أو بحوزة �أجهزتها مبا يف ذلك؛
ق�سم العدل ،وق�سم الوالية ،وجهاز املخابرات املركزية ،ووكالة اال�ستخبارات
الأمريكية ،والبيت الأبي�ض ،وجلنة االنتخابات املتخ�ص�صة بال�شيوخ ،ودائرة
الأجانب والهجرة ،ودائرة اجلمارك ،ودائرة احلدود ،والكوجنر�س ،ودائرة
ال�رضائب ،واحتـاد الكحول وال�سجائر وال�سالح ،و�أي وكاالت حملية من �ش�أنها
تبي ما يلي:
�أن ّ
• �أن املنظمة املعروفة بـ“حما�س” هي غطاء �أو مظلة لأعمال خمتلفة التخ�ص�صات.
• �أن “حما�س” لها ن�شاطات اجتماعية ،وتعليمية ،ودينية ،و�إعالمية ،و�سيا�سية،
توجه وال ُتعني من يقوم بالأعمال الع�سكرية.
وال تقوم ب�أعمال ع�سكرية وال ِّ
• �أن فل�سطينيني ومنظمات فل�سطينية يف داخل �أمريكا ت�شارك يف ن�شاطات مالية �أو
غريها ،لدعم الن�شاطات ال�سابقة (غري الع�سكرية).
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• �أن �أبو مرزوق �شارك يف مثل هذه الن�شاطات يف �أمريكا وغريها ب�شكل �سلمي.
• �أن حما�س معروفة بتمثيلها للفل�سطينيني يف ال�رشق الأو�سط و�أنحاء �أخرى من
العامل ،و�أنها ال ت�شكل تهديدا ً ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أو تهدد م�صالح
�إ�رسائيل �أو �أمريكا �أو م�صالح املنظمة فيما يتعلق بعملية ال�سالم.
تبي
تبي �أو قد ّ
 .2نتائج التحقيقات اجلنائية واملدنية مع �أبو مرزوق ،التي ّ
�أنه خالف القوانني والأنظمة يف �أمريكا �أو �أدواتها ،و�أي ات�صاالت بني �إ�رسائيل
تبي �أن �إ�رسائيل تريد �أن متنع �أو ت�ؤ ّثر على العمل ال�سيا�سي
تبي �أنه قد ّ
و�أمريكا ّ
لـحما�س وم�ؤيديها يف �أمريكا مبا يف ذلك �أبو مرزوق.
التن�صت الهاتفي� ،أو غريه� ،أو �أي
 .3ن�سخ من �أ�رشطة الفيديو� ،أو الكا�سيت� ،أو
ُّ
�سجالت بخ�صو�ص �أبو مرزوق داخل �أمريكا خالل الأربعة ع�رش �سنة املا�ضية.
� .4أي� /أو جميع ن�سخ اجلرائد العربية ،والن�رشات التلفزيونية والإذاعية التي
تربهن �أو قد تربهن �أو تو�ضح �أعماالً تن�سب �إىل �أبو مرزوق ،وعلى الأخ�ص �أي
�رشيط فيديو �أو ح�سابات موثقة� /أو مقاالت يف اجلرائد من �ش�أنها �أن ت�شكل� /أو
تكون جزءا ً من طلب �إ�رسائيل للت�سليم.
� .5أي /وكل ال�سجالت املتعلقة بالظروف التي تقف وراء و�ضع �أبو مرزوق
على قائمة املطلوبني للواليات املتحدة ،وعلى الأخ�ص املعلومات التي ت�ستدعي �أو
قد ت�ستدعي �إدراج ا�سمه على تلك القائمة ب�سبب �أعمال غري ع�سكرية ،ون�شاطات
�سيا�سية مبا يف ذلك اخلطابة هنا ويف العامل.
� .6أ�سماء وهواتف وعناوين جميع �أولئك الذين قابلتهم الواليات املتحدة
�أو وكاالتها �أو �إ�رسائيل ،وكذلك النتائج التي متلكها الواليات املتحدة والتي
تبي �أن مو�سى �أبو مرزوق �شارك يف �أعمال غري ع�سكرية،
حتتوي على معلومات ّ
ون�شاطات �سليمة يف بالده وغريها.
� .7أي معلومات تتناق�ض مع� /أو تف�سري ت�رصيح لأبو مرزوق �أو ن�شاط له
ي�ستحق عليه طلب الت�سليم.
تبي �أن حممد �صالح تعر�ض للتعذيب �أو الأذى يف
تبي �أو قد ّ
� .8أي معلومات ّ
�أثناء احتجازه يف �إ�رسائيل.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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تبي �أن اجلرائم الواردة يف
� .9أي معلومات �أو كل املعلومات املهمة التي قد ّ
طلب الت�سليم مل ترتكبها حما�س �أو �أع�ضاء فيها.
� .10أي معلومات /كل املعلومات التي تثبت �أن هناك �رصاعا ً بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني يف القرن املا�ضي.
تبي �أن احتجاز �أبو مرزوق من ِقبَل
تبي �أو قد ّ
 .11املعلومات املتوفرة التي ّ
حكومة الواليات املتحدة ،والذي يت ّم ال�سعي حاليا ً لت�سليمه� ،سيكون و�سيلة
لتحقيق املعار�ضة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير يف اتفاقية ال�سالم من ِقبَل مو�سى
�أبو مرزوق وحركة حما�س.
يعب عن موقف
� .12أي ات�صاالت /جميعها التي ّ
تبي �أن احتجاز �أبو مرزوق ّ
ّ
بغ�ض النظر عن جناح
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل من الأجهزة ال�سيا�سية،
م�رشوع الت�سليم.
تبي �أن قرار طلب الت�سليم مل ُي َ
تخذ
تبي �أو قد ّ
� .13أي معلومات /جميعها التي ّ
من ِقبَل اجلهاز القانوين /التنفيذي لتحقيق العدالة بخ�صو�ص جرائم ار ُت ِكبَت،
و�إمنا لأ�سباب تتعلق بالظروف ال�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط وغريه.
� .14أي وثائق� /أو جميعها ،التي تن�سب لإ�رسائيل طلب مو�سى �أبو مرزوق
ب�سبب م�شاركته يف ن�شاطات خطابية وحزبية هنا �أو يف اخلارج ،وبالتايل
ت�ستدعي ترحيله.
 .15جميع املعلومات الأخرى الالزمة .ويلزم تزويد �أبو مرزوق بها ،مبا يتفق
مع �أنظمة وقوانني الواليات املتحدة.

(انتهت املذكرة)
غري �أن املحكمة مل ت�ستجِ ب للطلبات الواردة يف املذكرة ،ور ّدت عليها يف
3
 11ني�سان� /أبريل مبذكرة جوابية جاء فيها:
3

Memorandum, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook,
from Kevin Duffy, to Mary Jo White, United States Attorney for the Southern District
of New York, and Stanely Cohen, Attorney for the Respondent, New York, 11/4/1996.
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د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة
هذه املذكرة بخ�صو�ص �أ�سئلة حمددة �أثارها مو�سى حممد �أبو مرزوق
(“�أبو مرزوق”) يف ق�ضية الت�سليم .و�إنني لن �أ�صدر حكما ً بخ�صو�ص عملية
الت�سليم.
كان هذا نتيجة طلب من حكومة �إ�رسائيل ت�سليم �أبو مرزوق ،وقد اعرتف
�أبو مرزوق �أنه القيادة العليا للجناح ال�سيا�سي حلركة حما�س ،وت�سعى حما�س
�إىل حتقيق الهوية الفل�سطينية با�سرتداد الأر�ض عن طريق و�سائل ثقافية،
والعناية ال�صحية ،واخلدمات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل الوعي ال�سيا�سي لق�ضايا
الفل�سطينيني .كما وثبت ب�أن هناك جناحا ً ع�سكريا ً حلركة حما�س هو الذي يقوم
بعمليات يف �إ�رسائيل ،وت ّدعي �إ�رسائيل �أن جناح حما�س الع�سكري قام ب�سل�سلة
من الأعمال الإرهابية يف �إ�رسائيل ،ومن هذه الأعمال تلك التي ذكرتها �إ�رسائيل
ك�أ�سباب لطلب الت�سليم .وبالتحديد ،ف�إن �إ�رسائيل تتهم �أبو مرزوق باجلرائم
املتعلقة يف الأحداث التالية:
انفجار وقع على �شاطئ تل �أبيب يف  1990/7/28الذي ُقتِل جراءه �سائح كندي،
وطعن  3مدنيني يف  ،1990/12/14والرمي بالر�صا�ص لأحد املدنيني يف غزة يوم
 ،1992/1/1وقتل املدين ديفيد كوهني يوم  ،1992/5/17وطعن مدنيني اثنني
يوم  ،1992/6/25والهجوم بالر�صا�ص على با�ص ركاب من ِقبَل � 3أ�شخا�ص يوم
وجرِح �آخرون ،وتفجري با�ص ركاب يوم 1994/4/6
ُ 1993/7/1قتِل جراءه اثنان ُ
و ُقتِل جراءه  8مدنيني وجرح  ،46وتفجري با�ص �آخر للركاب يف 1994/4/13
وجرِح � 12آخرون ،و�إطالق الر�صا�ص على امل�شاة يف مركز
و ُقتِل جراءه  4مدنيني ُ
للت�سوق مما �أ�سفر عن مقتل مدين واحد وجرح � 18آخرون ،وتفجري با�ص يف
تل �أبيب يف  1994/10/19مما �أ�سفر عن مقتل  22مدنيا ً وجرح � 46آخرين.
�إن �أبو مرزوق متهم باجلرائم التالية :القتل العمد ،وحماولة القتل العمد،
والت�س ُّبب بالأذى واجلرح يف ظروف م�ؤذية ،والت�آمر الرتكاب اجلرائم.
لتح�صل على املعلومات ،و�إمنا اعتمدت
مل تعتمد �إ�رسائيل على اخلدعة فقط
َ
على �إثباتات ت�شري �إىل �أن �أبو مرزوق جمع تربعات بالتحديد للجناح الع�سكري
ووجه م�س�ؤول اجلناح الع�سكري
حلركة حما�س ،وهو الذي اختار ب�شكل مبا�رشّ ،
الذي قام بالعمليات الواردة يف ال�شكوى.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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قرار الت�سليم
�إن حمكمة الت�سليم ال ُتري حماكمات �أخالقية ،ففي ق�ضية �أحمد /ويجن كان
قرار قا�ضي حمكمة الت�سليم؛ ملعرفة ما �إذا كان هناك �إثبات كا ٍ
ف لت�سليم �أحمد،
دون التنب�ؤ ما �إذا كان �سيتم جترميه من ِقبَل �إ�رسائيل �أم ال.
�إن جمال هذه املحكمة هو اتخاذ القرار ب�ش�أن �إمكانية الت�سليم من عدمه ،ويجب
على البلد الطالب له �أنْ يربهن �أن هناك �سببا ً كافيا ً لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص قام
بتلك اجلرائم �أو �شارك فيها .ففي ق�ضية �أحمد �إذا كانت الرباهني تفرز االعتقاد
ب�أن �أحمد جمرم ف�إن ذلك كافٍ .ومن هنا ف�إن تو�ضيح االتهامات من ِقبَل الدولة
الطالبة للمتهم ،كذلك هويته هما املحددان لل�شخ�ص املطلوب .كما و�أن املتهم
ي�ستطيع االرتكاز �إىل �أن االتهامات املوجهة �إليه غري كافية للت�سليم؛ لأنها تندرج
حتت “اال�ستثناء ال�سيا�سي” الوارد يف املعاهدة.
ي�سعى �أبو مرزوق لال�ستعانة بال�شهود بخ�صو�ص املوا�ضيع التالية:
� .1إن اجلرائم التي حدثت والتي وردت ك�أ�سباب للت�سليم كانت �ضمن الإطار
ال�سيا�سي.
� .2إن حماكمة �أبو مرزوق جاءت بدوافع �سيا�سية من �إ�رسائيل و�أمريكا.
� .3إن اجلناح ال�سيا�سي حلما�س منف�صل متاماً ،وتنظيم �آخر غري مرتبط باجلناح
الع�سكري.
� .4إن الإثباتات التي �أوردتها �إ�رسائيل غري موثوق بها؛ ب�سبب احل�صول عليها
بطرق التعذيب واخلداع و�أنها تتعار�ض مع �إثباتات �أخرى.
 .5النظام الق�ضائي (القانوين) لإ�رسائيل ال يعطي املتهم فر�ص ًة للدفاع عن نف�سه.
 .6تو�ضيح بع�ض امل�صطلحات العربية والإ�سالمية التي ا�ستخدمها �أبو مرزوق
يف ت�رصيحاته ،و�إثبات �أنه مل ي ُكن هناك �أي ق�صد �أو نية الرتكاب اجلرائم.
فيما يتعلق باملو�ضوع الأول ،ف�إن املُ�ستد َعى ي�سعى لل�سماع من ال�شهود:
الرئي�س يا�رس عرفات ،ود .حنان ع�رشاوي ،ود .ن�صري العاروري ،واملحامي
حممد �رشيف ب�سيوين ،والأ�ستاذ �سليم الزعنون ،وعماد الفالوجي ،ود .حممود
الزهار ،وال�شيخ �أحمد يا�سني ،وحممد كاظم ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن منظمتني

321

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة
حلقوق الإن�سان :بت�سيلم [مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف
الأرا�ضي املحتلة  ،]B’Tselemومنظمة ميدل �إي�ست ووت�ش .وكذلك �أع�ضاء
من اجلالية الفل�سطينية وقياداتها.
ويعتقد املُ�ستد َعى �أن �شهادة ه�ؤالء �ستثبت وجود ال�رصاع ال�سيا�سي احلاد
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،و�أن �شهادتهم �ستدعم وجهة النظر القائلة� :إن
وج َهة �إليه تقع �ضمن “اال�ستثناء ال�سيا�سي”.
االتهامات امل ُ ّ
علي
هذه الطريقة تخالف الطريقة ال�صحيحة يف “اال�ستثناء ال�سيا�سي” ،و�أنه ّ
[القا�ضي دويف] �أن �أنظـر �أوالً �إىل العمل الوارد يف ال�شكوى (التُ َهم) ،ومعرفة ما
�إذا كان ذا طبيعة �إجرامية بحق الإن�سان ،وعليه ف�سيكون خارج �إطار “اال�ستثناء
ال�سيا�سي”.
ف�إذا كانت �أي من التهم املوجهة �إليه جرائم متعلقة بالإن�سانية ،ف�إن قانون
“اال�ستثناء ال�سيا�سي” ال ينطبق عليها.
�إن االتهامات التي تقدمت بها �إ�رسائيل ت�ضع هذا املو�ضوع خارج “اال�ستثناء
ال�سيـا�سي”.
�إن تفجري با�صات مملوءة بالركاب املدنيني بالإ�ضافة �إىل الهجمات الأخرى
تعب عن �أي ُبعد �سيا�سي غري ُبعد الإرهاب .مثل هذه
التي ا�ستهدفت مدنيني ال ّ
الهجمات كانت قد ا�ستُن ِكرت عامليا ً حتى ولو حدثت يف �أثناء احلرب ،وال ميكن
حت ُّملها عندما يقوم بها الإرهابيون .وقد رف�ضت املحكمة (اال�ستئناف) “اال�ستثناء
ال�سيا�سي” يف حاالت مماثلة لهذه احلالة.
وملا كان من غري املمكن �أن ُيطبّق “اال�ستثناء ال�سيا�سي” يف هذه احلالة ،ف�إن
�شهادة ال�شهود التي يطلبها �أبو مرزوق لن تكون ذات قيمة ،وعليه ف�إنه يجب
رف�ضها.
�أما املو�ضوع الثاين ال�سابق واملتعلق بدوافع �إ�رسائيل وراء االتهامات التي
�أوردها �أبو مرزوق ،تعاون �أمريكا يف ق�ضية الت�سليم ،ف�إن ذلك لي�س من تخ�ص�ص
الق�ضاء ،ولن ندخل فيه.
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قرار الت�سليم
وبو�ضوح ،ف�إنه لي�س كل خمالفة للقانون يحا�سب عليها القانون ،والعك�س
�صحيح .ولهذا ميكن القول �إن املحا�سبة القانونية جت ّذرت ح�سب حاجة وم�صلحة
املجتمع .ومن هذا امل�ضمون ميكن القول �إن �أولئك الذين يعملون كق�ضاة وحمامني
ي�سعون لتحقيق ال�رضوري والأف�ضل للج�سم ال�سيا�سي ،وبهذا فهم يقومون
باتخاذ قرارات �سيا�سية.
كما ذكرت [القا�ضي دويف] �سابقا ً ف�إن “انطباق اال�ستثناء ال�سيا�سي على عمل
�سيا�سي متعلق بالظروف املحيطة بالعمل الإجرامي يف وقت ارتكاب اجلرمية
ولي�س بالدوافع وراءها” ،ولهذا ف�إنني �أرف�ض اال�ستماع �إىل �شهادة ال�شهود:
يا�رس عرفات ،ود .ن�صري العاروري ،و�رشيف ب�سيوين ،وحممود الزهار ،وزياد
�أبو عمرو ،وحممد كاظم ،و�سليم الزعنون ،وعماد الفالوجي ،و�أحمد يا�سني،
وممثلني عن منظمتني حلقوق الإن�سان بت�سيلم ومنظمة ميدل �إي�ست ووت�ش،
وكذلك �أبناء اجلالية الفل�سطينية وقيادتها.
وفيما يتعلق باملو�ضوع الثالث الذي يطلب �أبو مرزوق اال�ستماع ل�شهادة
ليبي الف�صل يف ُبنية حما�س ما بني اجلناحني الع�سكري وال�سيا�سي.
ال�شهود ّ
ويقول �أبو مرزوق �إنه غري م�س�ؤول عن �أعمال اجلناح الع�سكري؛ لأنه فقط
م�س�ؤول عن اجلناح ال�سيا�سي.
كما لوحظ �سابقا ً ف�إن ادعاء �إ�رسائيل ال يعتمد فقط على م�س�ؤولية �أبو مرزوق
عن اجلناح الع�سكري ونظرية الت�آمر ،و�إمنا اعتمدت على �إثباتات تدل على �أن
�أبو مرزوق اتخذ خطوات و�إجراءات لتفعيل العمل الع�سكري؛ ولهذا ف�إن �أي �إثبات
متعلق ببُنية حما�س غري �رضوري .وعليه ف�إن �شهادة الواردة �أ�سما�ؤهم ت�صبح
غري �رضورية ومرفو�ضة.
واملو�ضوع الرابع الذي �أثاره �أبو مرزوق حول م�صداقية براهني �إ�رسائيل ،فمن
املعروف �أن معظم الإثباتات التي وردت كانت من اعرتافات �أبو �أحمد حممد �صالح
الذي يرى �أبو مرزوق �أنه �أدىل بهذه االعرتافات حتت التعذيب واال�ضطهاد...
ومن هنا ،ف�إن �أبو مرزوق ي�سعى لال�ست�شهاد مبحمد �صالح ،وكذلك بـليا ت�سمل
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وممثل منظمة بت�سيلم وممثل منظمة ميدل �إي�ست ووت�ش .وهذا الطلب لهذا
الربهان يعرب عن �إ�ساءة لفهم وظيفة قا�ضي الت�سليم املتخ�ص�ص فقط بالنظر يف
ق�ضايا الت�سليم.
�أما فيما يتعلق بثقل وم�صداقية الربهان الذي تتقدم به الدولة الطالبة ،ف�إنه
لي�س من اخت�صا�ص قا�ضي الت�سليم .ويتوجب علي [القا�ضي دويف] قبول جميع
الرباهني التي تقدمت بها الدولة الطالبة �أنها حقائق ال تقبل ال�ش ّك .ومن هنا ،ف�إن
�شهادة ه�ؤالء لن تكون ذات اعتبار.
�أما فيما يتعلق بثقل �شهادة �إ�سماعيل الربع�صي ،الذي كان �رشيكا ً يف ح�ساب
البنك الذي ُح ّولت منه الأموال للجناح الع�سكري حلما�س .ف�إنه من املتوقع �أن
�شهادة الربع�صي �ستكون غري مهمة ،وهذه ال�شهادة يف �أح�سن الأحوال �ست�ؤثر يف
الدفاع يف �أثناء املرافعة ،وعليه ف�إنها غري �رضورية الآن.
والق�ضية اخلام�سة التي يحتاج املُ�ستد َعى �إىل ال�شهود من �أجلها ،واملتعلقة
باال�ستدالل على حقه يف طلب تفا�صيل االتهامات التي ُو ِّجهت �إليه من �إ�رسائيل،
ف�إنه لي�س من ال�صعب القول ب�أننا ال ن�ستطيع تطبيق الد�ستور الأمريكي على
الآخرين فيما يتعلق بالق�ضاء ،وخ�صو�صا ً �أن ال�شخ�ص املعني هنا لي�س مواطنا ً
�أمريكياً .فقد عا�ش �أبو مرزوق يف �أمريكا لعدة �سنوات ،كما و�أن عددا ً من �أوالده
مواطنون �أمريكيون بالوالدة ،ولكنه مل يتقدم بطلب اجلن�سية الأمريكية واختار
�أن يبقى على جن�سيته الأ�صلية ،وال�سبب وراء ذلك قد يكون �أنه ينظر لنف�سه ك�أحد
قيادات �شعبه يف بالده يف امل�ستقبل .وبهذا اخليار ،ف�إنه ال ي�ستطيع املطالبة بحماية
د�ستورية.
هذا ال يعني �أن النظام الإ�رسائيلي لن مينح املتهم بالإجرام حقوقه الإن�سانية
بالدفاع ال�شخ�صي ،فقد ظهر ذلك بو�ضوح من خالل تعامل القا�ضي جاك
وين�ستني [ ]Jack Weinsteinمع ق�ضية �أحمد /ويجن �سنة .1989
لقد منح الدفاع يف تلك الق�ضية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية من ناحية نظرية
وعملية .وقد عرب عن الناحية النظرية القا�ضي وين�ستني ،واحلقيقة �أنه �أفرج
عن �أحمد بعد ت�سليمه �إىل �إ�رسائيل .ويف كل الأحوال ف�إن احلكم يف هذه الق�ضية
ال يتوافق مع احلكم يف تلك الق�ضية.
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الق�ضية ال�ساد�سة التي �أثارها �أبو مرزوق املتعلقة بتو�ضيح امل�صطلحات
العربية والإ�سالمية التي وردت يف ت�رصيحاته ،فقد وافقت احلكومة على ذلك،
و�أح�رض املُ�ستد َعى عددا ً من ال�شهود .وتت�رشف املحكمة با�ست�ضافة د .يو�سف
القر�ضاوي من قطر ،ود .رودلف بيرتز [ ]Rudolph Petersمن �إيرلندا .ويبدو
�أن �شاهدا ً واحدا ً �سيكون كافياً .وملا كان الربوفي�سور خالد �أبو الف�ضل ي�سكن يف
الواليات املتحدة ،ف�إنني [القا�ضي دويف] �س�أكون م�رسورا ً لل�سماع منه� ،أو �أي من
الآخرين اخلرباء يوم الأربعاء  1996/4/17ال�ساعة  9:30يف غرفة  ،318كما ّ
مت
االتفاق �سابقاً.
ففي جل�سة  1996/3/29اتفق حمامو الطرفني على �إنهاء الق�ضايا الأخرى
التي حتتاج �إىل �إثباتات .و�إنني [القا�ضي دويف] �أفرت�ض �أنهم تو�صلوا �إىل اتفاقية
بذلك اخل�صو�ص .و�أتوقع �أنه �سيتم اال�ستماع �إىل تفا�سريهم يف جل�سة يوم
 17ني�سان� /أبريل.
�ص�صت فقط للأ�سئلة حول الإثباتات املطلوبة،
مر ًة �أخرى هذه املذكرة ُخ ِّ
وال تعرب بحال من الأحوال عن ر�أيي [القا�ضي دويف] يف �أن �أبو مرزوق ي�ستحق
الت�سليم �أم ال.

(انتهت املذكرة)
�أغلقت مذكرة حمكمة اال�ستئناف الباب الذي �أراد حمامو �أبو مرزوق فتحه لإطالة
�أمد عملية التقا�ضي ،رمبا بانتظار حدوث تطورات �أو تدخالت �سيا�سية ت�ساعد على
�إطالق �رساحه� ...أو ت� ّؤجل ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل” قدر امل�ستطاع .وعلى ذلك ،ف�إن
القا�ضي العن�رصي دويف �سارع يف ال�سابع من �أيار /مايو �إىل �إ�صدار قرار يق�ضي
بت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” دون اال�ستماع لأبو مرزوق� ،أو �أي من �شهوده.
�أو حتى تل ّقي رد منه �أو من ُم َو َكليه على حمتويات طلب الت�سليم الإ�رسائيلي .وجاء
يف قرار القا�ضي دويف الذي حمل عنوان “مذكرة مع �أمر ق�ضائي”:
هذه الإجراءات الق�ضائية لطلب الت�سليم الذي تقدمت به حكومة �إ�رسائيل
ال�ستالم �أبو مرزوق ،م�س�ؤول اجلناح ال�سيا�سي حلركة حما�س .يقول
�أبو مرزوق ب�أن حما�س تبحث عن �إعادة هوية ال�شعب الفل�سطيني ووطنه ،بع ّدة
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طرق منها العمل الثقايف ،والعناية ال�صحية ،وخدمات اجتماعية �أخرى ،بالإ�ضافة
�إىل الوعي ال�سيا�سي بق�ضايا الفل�سطينيني .ويقر ب�أن هناك جناحا ً ع�سكريا ً يقوم
بعمليات ع�سكرية يف �إ�رسائيل .وت ّدعي �إ�رسائيل �أن اجلناح الع�سكري لـحما�س
قام بعدة عمليات ع�سكرية ومن هذه العمليات تلك التي طلبت �إ�رسائيل ت�سليم
�أبو مرزوق ب�سببها.
وم�س�ؤولية هذه املحكمة مقيّدة باملادتني  ،1و 2من اتفاقية الت�سليم ،واللتَ ْي
تن�صان على �أن تقوم الدولتان املتفقتان بت�سليم ال�شخ�ص املوجود يف �أرا�ضيها
ّ
عندما ُيتهم بالقيام ب�أحد �أو جميع الأعمال:
القتل العمد ،والذبح ،واجلرح والت�سبّب باجلرح ،وكذلك ارتكاب الأعمال
�أعاله �أو الت�آمر الرتكابها.
ولقد تقدمت �إ�رسائيل ب�شكواها �ضده ،و�س�أقوم باختيار الأدلة التي �أوردتها،
تو�صلي �إىل ما يوجب االعتقاد ب�أنه �سيج ّرم بذلك ف�س�أقوم بت�أكيد ذلك
ويف حال ُّ
ل�سكرتري الوالية.
تقدم �أبو مرزوق با�ستدعاء للمثول �أمام املحكمة ،وقد ذكر فيه �أن البند الذي
اعتمد عليه لإجراءات الت�سليم غري �رشعي ،وعليه ف�إن هذه املحكمة ال متتلك
ال�سلطات الق�ضائية لعقد اجلل�سة املطلوبة للتث ُّبت من الأدلة .وقد �أثار ذلك معرت�ضا ً
على الت�سليم.
و�إن النظر يف املثول �أمام املحكمة يف العادة ي� َّؤجل حلني النظر يف �إمكانية
الت�سليم .ويرى �أبو مرزوق �أن غياب ال�سلطة الق�ضائية لهذه املحكمة يكفل النظر
كنت �أرى �أن هذه املحكمة لديها ال�سلطة الق�ضائية لعقد
يف اال�ستدعاء املقدم .وملا ُ
جل�سة الت�سليم ،ف�إنني �أرف�ض طلب �أبو مرزوق للمثول �أمام املحكمة.

ثم ي�رشح القا�ضي الأ�سباب الكافية وراء رف�ضه لطلب �أبو مرزوق يف املثول
�أمام املحكمة ،وي�رشح عملية الت�سليم وبع�ض ما ورد يف اتفاقية تبادل ت�سليم
املجرمني بني الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” .ويف�رس ر�ؤيته لكيفية تناول القا�ضي،
وم�س�ؤولياته و�صالحياته يف هذه الق�ضايا لي�صل �إىل النتيجة التي و�صل �إليها.
ويوا�صل القا�ضي دويف كالمه قائالً:
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علي �أن �أقرر فقط مبوجب قانون والية
ي ّدعي حمامي �أبو مرزوق �أنه ينبغي َّ
نيويورك ما �إذا كانت الإثباتات التي تق ّد َمت بها �إ�رسائيل جت ّرم ال�شخ�ص �أم ال.
ويظن �أنه ال ميكن �أن ُي َدان لو ُطبِّق قانون نيويورك .ولكنني ،وبالإثباتات التي
تق ّد َمت بها �إ�رسائيل �أ�ستطيع �أن �أجد ما ُيدين �أبو مرزوق يف قانون نيويورك
والقانون الفيدرايل للواليات املتحدة �أي�ضاً .و�سيكون من ال�سخافة للواليات
املوجهة �إليه ُتع ّد جرائم فيدرالية
املتحدة رف�ض الت�سليم؛ لأن املخالفات �أو التُهم
ّ
ولكنها ال ُتع ّد جرائم حملية ح�سب قانون الوالية.
وعليه ف�إنني �أرف�ض طلب �أبو مرزوق الذي يو ُّد فيه رف�ض الت�سليم باعتبار �أن
قانون نيويورك ال ُيدين االتهامات املوجهة �إليه.

ثم ي�رشح القا�ضي يف مذكرته القانون الفيدرايل الأمريكي وقانون والية
نيويورك .ويدخل يف �رشح بع�ض بنود االتفاقية املتعلقة ب�أن مذكرة “�إ�رسائيل”
مل ُت ِد ْن ُه بتهم ت�ستحق الت�سليم .وحتت عنوان “الأ�سباب املُحتملة للتجرمي” يتناول
القا�ضي تفا�صيل االتهامات التي ت�ضمنها طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،وكيفية
ترجمتها �إىل �أعمالٍ �إجرامية ،وي�ستنتج ما يلي:
�إن هناك �أ�سبابا ً حمتملة لأن يكون �أبو مرزوق قد ت�آمر ،و�أنه يقف وراء انفجار
وجدت �أن حما�س م�س�ؤولة عن الأحداث
القنبلة االنتحارية يف  .1994/10/19لقد
ُ
أتفح�ص الزعم ب�أن �أبو مرزوق متو ّرط �أي�ضا ً مع
علي الآن �أنْ � ّ
الواردة ،وبالتايل َّ
اجلهة املت�آمرة على ذلك.
ي ّدعي �أبو مرزوق ب�أنه لي�س هناك �أي �إثبات ب�أنه علِم بهذه الأحداث ،وب�أنها
�ستحدث قبل حدوثها �أو يف �أثناء ذلك� ،أو �أنه لديه القوة ملنعها� ،أو �أنه ب�شك ٍل مبا�رش
�أو غري مبا�رش م�شارك يف هذه اجلرائم .و�أ�ضاف �أن احلكومة ف�شلت يف تقدمي
�إثباتاتها يف �أن �أبو مرزوق �أمر� ،أو اقرتح� ،أو �أنه علِم عن هذه الأحداث� ،أو �أنه عرف
املتهمني امل�شاركني فيها .ولكنه جتاهل قانون الت�آمر ،وكيفية جترمي املت�آمرين.
لقد ّ
مت االعتماد يف تطبيق ال�سبب املحتمل على �أبو مرزوق على علمه ومعرفته
كقائد يف حما�س .حيث ُذ ِكر يف طلب الت�سليم �أن �أبو مرزوق م�س�ؤول املكتب
ال�سيا�سي ملنظمة حما�س ،وبالتايل عن �أعمالها ووظائفها .فهو م�س�ؤول عن �أمر
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وتوجيه �أعمال حما�س �ض ّد اجلنود واملدنيني يف �إ�رسائيل وال�ضفة والقطاع.
كما وقام �أبو مرزوق بدعم بع�ض �أن�شطة حما�س ب�صفته م�س�ؤوالً عن املكتب
ال�سيا�سي ،كما ولعب دورا ً هاما ً يف تنظيم وبناء حما�س ،والإ�رشاف على اجلناح
الع�سكري يف حما�س امل�س�ؤول عن هذه الأعمال الإرهابية ،ويف تعيني امل�س�ؤولني
عن القيادة الع�سكرية يف اجلناح الع�سكري.
وحتى تثبت �إ�رسائيل م�س�ؤولية �أبو مرزوق عن هذه الأحداث التي ارتكبتها
حما�س ،ف�إنه ال يتوجب على �إ�رسائيل �أن تثبت علمه بالتحديد بالأحداث التي
ّ
مت ارتكابها� ،أو �أنه كان ي�شعر ب�أنها �ستحدث [ .]....على �إ�رسائيل �أن تثبت �أن
�أبو مرزوق كان موافقا ً على ارتكاب �أعمال غري قانونية .و�أن الأعمال التي حدثت
“كانت نتائج متوقعة” لهذه املوافقة (امل�ؤامرة).
هناك �أكرث من دليل كاف ٍ لإثبات �أن �أبو مرزوق كان ع�ضوا ً يف حما�س
التي ت�آمرت لفعل تلك الأحداث ،و�أن الأحداث املتهم بها هي عبارة عن نتيجة
لهذا الت�آمر.
يعرتف �أبو مرزوق ب�أنه م�س�ؤول معترب عن اجلناح ال�سيا�سي حلما�س ،و�أن
هناك اعرتافات عليه ب�أنه �أعطى �أبا �أحمد �سبعة �آالف دوالر لي�سلمها للجناح
الع�سكري حلما�س .كما و�أنه علم ب�أن �أع�ضاء حما�س كانوا يرتكبون �أعماالً
�إرهابية �ض ّد املدنيني ك�أهداف للحركة.

واعترب القا�ضي املقابلة التي �أجراها �أبو مرزوق مع تلفزيون املنار اللبناين دليالً

على م�س�ؤوليته عن الأعمال الع�سكرية حلركة حما�س .و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إىل
�شهادة ال�شيخ احلانوتي ،واعرتافات حممد �صالح ،خالل التحقيقـات الإ�رسائيلية
التي �أُجرِيت معه .وقال�“ :إن طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ت�ض ّمن �سجالت البنك
ح ِّولت عربه �أموال �إىل ح�ساب حركة حما�س يف الفرتة بني 1992/8/12
الذي ُ
و ،”1992/9/12وقال:
تبي �أن ح�ساب حممد �صالح فـي بنك توملان يف �شيكاغو ا�ستقبل
لقد ّ
 52,000دوالر .وخالل تلك الفتـرة ع�رشة �شيكات قيمة كل واحد منها
�صفت يف ٍ
بنك يف تل �أبيب .ويف ُ ،1993/1/19ح ّول مبلغ
خم�سة �آالف دوالر ُ
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مائتي �ألف دوالر من ح�ساب �أبو �أحمد يف �شيكاغو �إىل ح�ساب ربحي عبد الرحمن
رصافا ً يف رام اهلل .كما و�أر َفقت “�إ�رسائيل” ك�شفا ً بالأموال
يف �شيكاغو ،الذي يعمل � ّ
التي تت�ضمن حتويل �أبو مرزوق ملبالغ باهظة �إىل ح�ساب �أبي �أحمد يف �شيكاغو.
يف ظ ّل هذه الإثباتات املق َّدمة �ض ّد �أبو مرزوق ،ف�إنني �أجد �أن هناك �سببا ً حمتمالً

لالعتقاد ب�أن �أبو مرزوق متورط يف عملية الت�آمر ودعمها من خالل حما�س .كما
و�أنني �أجد �أن ال�سبب املحتمل متوفر يف �أن �أبو مرزوق عل ِ َم بتخطيطات حما�س
للإرهاب ،والهجمات القاتلة ،و�أنه اختار القيادة وتقدم بالدعم املايل للت�أكد
من �أن هذه الهجمات �ستحدث ،و�أن هذه الهجمات هي عبارة عن نتيجة مرئية
وحمتملَة لهذا الت�آمر.

م�صداقية الإثباتات و�صح ُتها:
حتت هذا العنوان يتع ّر�ض القا�ضي �إىل �إثبات �أن الأوراق واملعلومات التي
تق ّدمـت بهـا “�إ�رسائيل” يف طلبها للت�سليم من وثائق وحمتويات �صحيحة ،و�أن
وزنـها والت�أكد من م�صداقيتها لي�س من �ضمن وظيفته كقا�ضي ت�سليم .ثم يذهب
�إىل �إثبات �أن لي�س هناك �رضورة لإعادة ترجمة وتف�سري الإفادات واملقابالت التي
ا�ستُخدِمت �ض ّد �أبو مرزوق ب�سبب عدم دقتها ،وينتهي �إىل القول ب�أنه مل ينظر يف
تلك الإفادات واملقابالت؛ لأن ما تقدمت به “�إ�رسائيل” من الأدلة والرباهني كافٍ
لقبول طلب الت�سليم .وقال:
�إن ال�سبب الذي يكمن وراء الوقوف يف هذه اجلل�سة �أمامي لي�س للنظر يف وزن
الرباهني املق َّدمة لتجرمي �أبو مرزوق ،و�إمنا التخاذ القرار يف �أن الرباهني تدعم
االعتقاد ب�أن �أبو مرزوق مذنب باجلرائم املتهم بها.
النتيجة:
ملا كانت هذه املحكمة متلك ال�سلطة الق�ضائية لعقد جل�سة للحكم يف طلب
الت�سليم تبعا ً للمادة  ،18ف�صل  ،3184ف�إن ا�ستدعاء �أبو مرزوق لطلب املثول �أمام
املحكمة مرفو�ض.
�إن الوثائق والرباهني و�إفادات ال�شهود �ست�سلَّم �إىل �سكرتري الوالية ،و�إن
كتابا ً �سي�صدر لت�سليم املتهم �أبو مرزوق طبقا ً التفاقية الت�سليم بني الواليات
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املتحدة و“�إ�رسائيل” .وعليه ف�إن املتهم ُيحتجز يف �سجن مانهاتن ،مركز الإ�صالح
ملنطقة نيويورك ،حتى يتم ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل” بعد اتخاذ جميع الإجراءات
الدبلوما�سية املطلوبة.

�إبراهيم غو�شة ،الناطق الر�سمي با�سم حما�س ،بادر فور �صدور القرار �إىل:
�إعالن �أن حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س تدين ب�شدة هذه امل�ؤامرة
الأمريكية على ال�شعب الفل�سطيني وعلى م�سرية املقاومة ال�رشعية �ض ّد االحتالل
ال�صهيوين .وهذه اخلطوة �سوف تثري حنق وغ�ضب ال�شعب الفل�سطيني
والأمة العربية والإ�سالمية الذين لن يتوانوا عن الت�صدي لهذه امل�ؤامرة
بالتنديد واملواجهة يف كل مكان لإيقاف عملية الت�سليم و�إطالق �رساح املجاهد
�أبو مرزوق فوراً.

وقال غو�شة يف تعقيب حم ّرر:
ح�سب املعلومات املتوفرة ف�إن القا�ضي الأمريكي كيفن دويف �أر�سل قراره
باملوافقة على ت�سليم الدكتور مو�سى �أبو مرزوق لل�صهاينة �إىل حمامي الدفاع
مبا�رش ًة ،بعيدا ً عن جل�سة الق�ضاء ودون �أن يعطي الدفاع الفر�صة لطرح وجهة
نظره يف اجلل�سة .وقد جاءت هذه اخلطوة تكري�سا ً لتواط�ؤٍ وا�ضح بني الق�ضاء
الأمريكي والإدارة الأمريكية لت�سليم الدكتور �أبو مرزوق �إىل دولة الكيان
ال�صهيوين .ويف هذا الوقت بالذات ،وقبل ثالثة �أ�سابيع من االنتخابات اليهودية
ملنح برييز وحزب العمل فـر�صة الفوز يف هذه االنتخابات ،وتطبيقا ً التفاقية
التعاون الأمني التي يعكف باراك وزير خارجية الكيان ال�صهيوين الآن على
توقيعها مع كري�ستوفر يف وا�شنطن ،كما و�أن اخلطة تعترب �إحدى الثمار امل ُ ّرة
مل�ؤمتر �شـرم ال�شيخ بعد العدوان ال�صهيوين الأمريكي على لبنان وارتكاب
جمزرة قانا.

ومن جهتها ،ف�إن زوجة �أبو مرزوق ال�سيدة نادية الع�شي التي تابعت ق�ضية
زوجها خطوة خطوة من داخل الواليات املتحدة ،حيث ظلّت قريبة منـه ،الحظت �أن
قرار القا�ضي العن�رصي الذي يقع يف � 65صفحة �صـدر دون عقد جل�سة ،مو�ضحة
�أن املحكمة الأمريكية قامت بنقل ثالث ن�سخ؛ لكل من الإدارة الأمريكية ،وحمامي
د� .أبو مرزوق ،وثالثة لل�صحافة.
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و�أكدت الع�شي �أن جلنة الدفاع عن د� .أبو مرزوق الحظت �أن القا�ضي �أخذ ب�أقوال
احلكومة الأمريكية دون �أي عالقة للقرار بالعدالة �أو حتى املو�ضوعية ،و�أ�شارت
�إىل �أن املحامي �ستانلي كوهني طلب �إيقاف احلكم ملدة  30يوماً ،على �أن يقدم طلبا ً
لإعادة النظر خالل هذه املدة.
و�أعربت الع�شي عن ده�شتها للقرار ،وك�شفت عن �أن القا�ضي دويف طلب
من حمامي زوجها قبل يومني من قراره بت�سليم د� .أبو مرزوق جمموعة من
التو�ضيحات حول �أوراق خا�صة بالدكتور تت�ضمن مقابالت �صحفية و�أ�رشطة
م�صورة ّ
مت �إدخالها باحلا�سوب ،وترجمات حتتوي على �أخطاء .و�أ�ضافت �أن
القا�ضي اتخذ قراره قبل و�صولها �إليه.
�إال �أنها ا�ستبعدت �أن تقوم الإدارة الأمريكية بت�سليم �أبو مرزوق �إىل “�إ�رسائيل”،
م�شرية �إىل �أن وزير اخلارجية الأمريكي وارن كري�ستوفر ورئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي �شمعون برييز يعرفان االنعكا�سات والعواقب املحتملة على ك ٍّل من
“�إ�رسائيل” و�أمريكا نتيجة ت�سليم د� .أبو مرزوق .و�أ�ضافت الع�شي �أنها تظن
“�أنهما �سيدر�سان مو�ضوع ت�سليمه ب�صورة ٍ مت�أنية” ،معربة عن ا�ستغرابها لأن
يعلن برييز عرب الإعالم الإ�رسائيلي نيته الإفراج عن ال�شيخ �أحمـد يا�سني (الزعيم
الروحي حلركة حما�س واملحكوم بال�سجن مدى احلياة) يف الوقت الذي ي�صدر
فيه قرار “�أمريكي” بت�سليم زوجها .و�أكدت �أن توقيت الإعالن عن �إمكانية ت�سليم
زوجها ما هو �إال قرار �سيا�سي يخدم االنتخابات الإ�رسائيلية والأمريكية على ح ٍّد
�سواء ،ون ّوهت �إىل �أن اخلرب �أثار انزعاجا ً لدى اجلالية العربية يف الواليات املتحدة،
و�صدمة لأبنائها الذين تلقوا اخلرب بعد عودتهم من املدار�س .وملّحت �إىل �أن �أ�صوات
خم�سة ماليني عربي �أمريكي مهمة لأي مر�شح للرئا�سة الأمريكية؛ وعلى الإدارة
الأمريكية �أن تعي ذلك ،ح�سب تعبريها.
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د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة

املحامي مايكل كينيدي يتحدث خالل امل�ؤمتر ال�صحفي عن رف�ض د .مو�سى
لقرار اال�ستئناف

املحامي �ستانلي كوهني
مع د� .أبو مرزوق
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ال�سيدة �أم عمر زوجة د� .أبو مرزوق
يف وقفة ت�ضامنية معه
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