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البحث عن تهمة!...
مل ي ُكن ليخطر ببال �أبو مرزوق �أن توقيفه �سيطول لأكرث من عدة �أيام فقط.
ولهذا ،ف�إنه مل يكن ي�شعر حتى بحاجته �إىل توكيل حمام .ولذلك ،فقد فوجئ عندما
ا�ستدعي م�ساء اليوم الأول لتوقيفه للقاء حما ٍم مت اختياره من ِقبَل بع�ض الأ�صدقاء
مبوافقة زوجته.
م�ساء الـ  26من متوز /يوليو� ،أخذ �أبو مرزوق �إىل الغرفة اخلا�صة باللقاءات
مع املحامني داخل ال�سجن ،وهي عبارة عن غرفة حماطة ب�شبك حديدي م�ساحتها
� 4×3.5أمتار تقريباً .وقد دخل �أبو مرزوق الغرفة ب�صحبة �أحد احلرا�س الذي
ا�صطحبه مقيد اليدين للخلف ،دون �أن يذكر له ا�سم املحامي الذي �سيلتقيه.
كان �شكل املحامي مثريا ً لال�ستغراب ال�شديد ،هكذا �شعر �أبو مرزوق لأول وهلة
قبل �أن يت�صافح الرجالن ،ذلك �أن احلار�س ف ّك قيده داخل الغرفة.
فاملحامي ي�ضع قرطا ً يف �إحدى �أذنيه ،ويطيل �شعره من اخللف على طريقة
الهنـود احلمر ،ويرتدي بنطاالً من اجلينز ،قدميا ً ومبهدالً ،وقمي�صا ً غري مرتب.
كان �شكل هذا املحامي خمتلفا ً عن االنطباع املتك ّون يف الذهن عن الأ�شكال املفرت�ضة
للمحامني ،خ�صو�صا ً يف الواليات املتحدة حيث �إمكانياتهم املالية كبرية ب�سبب
ارتفاع �أجورهم .وقد كانت هذه املرة الأوىل التي يلتقي فيها �أبو مرزوق حماميا ً
�أمريكيا ً يف حياته.
م َّد املحامي يده �إىل �أبو مرزوق م�صافحاً ،ويف �أثناء امل�صافحة ق ّدم نف�سه قائالً:
“�أنا �ستانلي كوهني ...ات�صل بي عابدين جبارة ود .عبد الرحمن العامودي وطلبا
مني الرتافع عنك”.
�أبو مرزوق الذي كان ما يزال يف حالة ا�ستغراب واندها�ش ل�شكل الرجل مل يدرك
يف تلك اللحظة يهوديته ،و�أن ا�سم كوهني ال ُيطلَق على غري اليهود .لكن كوهني
الذي تو ّقع حت ّفظ �أبو مرزوق عليه ب�سبب ديانته اليهودية وا�صل ال�رشح مو�ضحا ً
�أن معظم الذين يرتافع عنهم هم من امل�سلمني ،خ�صو�صا ً امل�سلمني الألبان ،وب�أن
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معظم ن�شاطاته �سيا�سية يف الدفاع عن حقوق الهنود ا ُ
حلمر .ولذلك ف�إن �شكله
ولبا�سه مياثالن �أ�شكالهم ولبا�سهم .ثم بد�أ يتحدث عن معتقداته ال�سيا�سية م�شريا ً
�إىل نظرته ال�سلبية للحكومة الأمريكية و�سيا�ساتها اخلارجية ،وت�أييده لق�ضايا
العامل الثالث كفل�سطني ،وكوبا ،ونيكارغوا� ...إلخ ،وقال �إن ال�صورة الوحيدة التي
يعلقها يف مكتبه هي للزعيم الكوبي فيدل كا�سرتو  ،Fidel Castroوالحقا ً �أ�ضاف
كوهني �صورة �أبو مرزوق.
�أبو مرزوق �أجابه على كل هذا ال�رشح مبديا ً اعتقاده ب�أن ق�ضيته �سهلة ،و�أنه
�سيطلق �رساحه خالل �أيام قليلة .وبالتايل ف�إنه ال يحتاج �إىل حما ٍم .وحاول �أن يفهم
منه يف الوقت ذاته ما �إذا كان قد ّ
اطلع على ملف ق�ضيته.
كوهني �أجاب ب�أن االطالع على ملف الق�ضية يحتاج �أوالً �إىل توقيع توكيل له.
وقد ح�صل على هذا التوكيل يف اليوم التايل من زوجة �أبو مرزوق .وقال كوهني �إن
دائرة الهجرة مل تو�ضح له �سبب �أو نوعية �أو خلفية قرار التوقيف.
ومل يكن �أبو مرزوق ميّاالً لتوكيل حمام ٍ يهودي ،بالرغم من �أن كوهني �رشح له
كل ما �سبق ،م�ضيفا ً ب�أنه لي�س يهوديا ً متديناً ،و�أنه مل ي�سبق له �أن مار�س ال�شعائر
الدينية اليهودية ،على العك�س من �أخيه الذي حت ّول �إىل الن�رصانية و�أ�صبح ق�سي�ساً،
ووالدته املتم�سكة بال�شعائر الدينية .وقبل �أن يغادر كوهني الغرفة ،كان �أبو مرزوق
قد بد�أ يح�سب االنعكا�سات ال�سيا�سية لتوكيل حمام ٍ يهودي على حركة حما�س التي
ير�أ�س مكتبها ال�سيا�سي .وكان يعزز مي َل �أبو مرزوق للرف�ض �شعو ُر ُه بعدم حاجته
�إىل حمام ٍ �أ�صالً .لكنه ُفوجئ يف اليوم التايل ( )1995/7/27بتح ّول توقيفه �إىل احلدث
الإعالمـي الأبرز ،و�أن كوهني الذي يجيد التعامل مع الإعالم بكفاءة ،بد�أ يتحدث �إىل
ال�صحف وو�سائل الإعالم ب�صفته موكالً عنه ،معتمدا ً يف ذلك �إىل طلب العامودي
وجبارة .والعامودي هو رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأمريكي يف الواليات املتحدة.
�أما جبارة فهو حمام ٍ فل�سطيني يعمل مع املحامية اليهودية التي ترافعت عن ال�شيخ
عمر عبد الرحمن.
ويف اليوم ذاته ،وبعد �أن �أدىل بت�رصيحاته الإعالمية ،زارته زوجة �أبو مرزوق
يف مكتبه برفقة د .يا�رس ب�شناق م�صطحبة معها عددا ً من �أبنائها .ثم توجه كوهني
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�إىل ال�سجن ثانية حيث و ّقع له �أبو مرزوق التوكيل املطلوب ،بعد �أن �أبلغته �إدارة
ال�سجن ب�رضورة توكيل حمام ٍ من ِقبله �أو من ِقبل املحكمة .وعر�ضت عليه قائمة
َ
يتقا�ضون �أجرهم من احلكومة
ب�أ�سماء املحامني املعتمدين لدى املحكمة الذين
مبا�رشة .وعادة ما يكون ه�ؤالء من املحامني املبتدئني� ،أو غري امل�شهورين ّ
لتدن
كفاءتهم .وقد توىل هذا النوع من املحامني الدفاع عن جميع املوقوفني امل�سلمني
با�ستثناء ال�شيخ عمر عبد الرحمن .وقد اعتقد �أبو مرزوق �أن التوكيل الذي و ّقعه
لكوهني لن تطول مدته عن ب�ضعة �أيام فقط تنتهي خاللها ق�ضيته.
يف اليوم التايل (� )1995/7/28أُبلِغ �أبو مرزوق مبوعد مثوله �أمام القا�ضي .ولهذا
الغر�ض فقد �أُ ِخذ �إىل الدور الثالث من مركز التوقيف متهيدا ً لإر�ساله �إىل املحكمة.
غري �أنـه بعد �أربع �ساعات من االنتظار ّ
متت �إعادته �إىل الزنزانة .وتكرر ذلك يف اليوم
التالـي �أي�ضا ً ( .)1995/7/29وحني �س�أل كوهني عن �سبب ذلك ،فوجئ بالرد .هناك
وجه له ،مما ي�سبب �إرباكا ً لدائرة الهجرة
حيـرة �شديدة �إزاء طبيعة التهمة التي �ستُ ّ
و�إدارة مركـز التوقيف .الأمر الذي يتبني معه ،مبا ال يقبل ال�ش ّك� ،أن قرار التوقيف
قد اتخذته الإدارة لأ�سباب �سيا�سية يف املقام الأول ،وقد ّ
مت تكليف دائرة الهجرة
بفربكة اتها ٍم ُيوجه للرجل يجري تف�صيله يف �ضوء القوانني ال�سارية.
كانت التهمة التي ُد ّونت يف وثيقة التوقيف الأوىل التي و ّقع عليها ال�ضابط
و .ل� .سميث ،وهو ال�ضابط الذي و ّقع على قرار التوقيف يف املطار ،حتت ت�صنيف
مل ُيعلن عنه؛ “�إمكانية انتمائه ملنظمة �إرهابية” .وقبل توجهه �إىل املحكمة �أبلغ
�أبو مرزوق �أنه �سيقف �أمام القا�ضي ،دون حتديد تاريخ لذلك ،بتهمة احتمال
ارتباطه ب�أعمال “�إرهابية” بعد دخولـه �إىل الواليات املتحدة� ،أو �أنه ارتبط �سابقا ً
ب�أعمال “�إرهابية” داخل الواليات املتحدة ،وهي �إ�شعار �صادر عن قا�ضي
1
دائرة الهجرة بالتهمة املوجهة.
و�إزاء عدم حتديد التهمة املوجهة لأبو مرزوق ،فقد وجه حمامياه كوهني وهوت
يف  1995/7/31مذكرة �إىل قا�ضي دائرة الهجرة ،يطلبان فيها �إ�صدار �أمر للدائرة
1

Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from
United States Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Service, to Mousa
Mohamed Abu Marzook, 27/7/1995.
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كي تزودهما بعبارات حمددة بالأدلة والرباهني التي ت�ستند �إليها يف ادعائها ب�أنه
ال ُي�سمح لأبو مرزوق دخول الواليات املتحدة نظرا ً الحتمال تورطه يف �أعمال
“�إرهابية” ،وذلك ا�ستنادا ً �إىل النقاط ذاتها الواردة يف املذكرة ال�سابقة 2.غري �أن
املحكمة مل ترد على املذكرة ،ومل تف�صل التهمة .ويف اليوم التايل ( ،)1995/8/1وجه
املحاميان مذكرة �أخرى و�ضحا فيها �أن عملية �إعادة املواطنني (املقيمني) القانونيني
بطريقة “الإجراءات اال�ستثنائية” ينطبق عليها �إجراء “الطريقة املالئمة” .و�أ�شـارت
املذكرة �إىل �أن املتهم يقرر م�صريه من حيث الإقامة �أو املغادرة يف �أعقاب حماكمة
قانونية يتم فيها �إدانة �أو تربئة املتهم عن طريق الإثباتات والرباهني التي تقدمها
3
احلكومة.

وتتطلب هذه الطريقة من احلكومة ت�سليم املتهم �أي �إثبات لدى �أي جهة حكومية
من �ش�أنه �أن يثبت ال�شكوك حول � ّأي من االتهامات املوجهة �إليه .وقالت املذكرة:
�إن ت�رصف املحكمة يف ق�ضية (برادي � Bradyسنة  )1963ينطبق على ق�ضية
�أبو مرزوق.
وكانت املحكمة قد قررت يف حينه �أنه عند ا�ستخدام الطريقة املالئمة يف القانون
الـ  14والـ  15من الد�ستور ،يجب على احلكومة �إظهار الربهان التربيري الذي متتلكه
�ض ّد املتهم .و�أكدت املذكرة على �رضورة تطبيق هذا احلق يف حالة د� .أبو مرزوق.
اجلل�سة الأوىل للمحكمة انعقدت �أخريا ً يف  .1995/8/2ويف تلك اجلل�سة و ّقع
�أبو مرزوق توكيالً ر�سميا ً �أمام القا�ضي ل�ستانلي كوهني الذي �أح�رض معه حماميا ً
يهوديا ً �آخر خمت�صا ً ب�ش�ؤون الهجرة هو مارك فان دير هوت Marc Van Der Hout
2

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

3

Motion for Production of Exculpatory Evidence, In the Matter of: Mousa Mohammed
Abu Marzook Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van
Der Hout, New York, 1/8/1995.
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والأخري ينتمي �أي�ضا ً للي�سار الأمريكي .وقدم االثنان مذكرة للمحكمة طلبا فيها
�إ�صدار �أمر لكل من وزارة اخلارجية ،والأف بي �آي ،وال�سي �آي �أي ،ووكالة
اال�ستخبارات الع�سكرية ) ،Defense Intelligence Agency (DIAوبقية الوكاالت
احلكومية التي لديها معلومات متعلقة بق�ضية �أبو مرزوق �أو � ّأي �أدلة متعلقة بالتهمة
املوجهة �إليه ،الك�شف عنها وتقدميها للمحكمة .وق َّدم كوهني وهوت يف اجلل�سة
ذاتها مذكرة موجهة �إىل �سوزان جمريجور Suzanne McGregor؛ املدعية العامة
لدائرة الهجرة ،التي عملت معها �أي�ضا ً ماري جو وايت  Mary Jo Whiteكمدعية
عامة ثانية ،طلبا فيها املوافقة على ترحيل �أبو مرزوق �إىل البلد الذي قدم منه ،مقابل
تنازله عن حقه يف الإقامة يف الواليات املتحدة.
جاء يف تلك املذكرة:
ن�ضمن عر�ضنا اليوم يف مذكرة بخ�صو�ص املرافعة امل�رشوطة التي يود موكلي
دخولها من �أجل ح ّل الق�ضية ب�أق�صى �رسعة ممكنة.
يوافق ال�سيد مو�سى �أبو مرزوق على ال�رشوط التالية و�سيكون جاهزا ً لعقد
اتفاقية تت�ضمن البنود التالية:
 .1يوافق ال�سيد �أبو مرزوق على �إبعاده ،وت�سفريه اعتمادا ً على اال ّتهامات
املوجهة �إليه يف �آي 122-التي �صدرت بتاريخ  ،1995/7/25و�سيقبل عملية الإبعاد
�أو الت�سفري بناء على تلك االتهامات.
 .2ال يعرتف ب�أنه �شارك يف �أعمـال �أو ن�شاطات �إرهابية يف املا�ضي ،كما و�أنه ال
يخطط لأن يقوم بذلك يف امل�ستقبل.
 .3يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ا�ستئناف قرار القا�ضي ب�إبعاده �أو ت�سفريه،
كما و�أنه يتنازل عن حقه يف �إعادة فتح ملف الق�ضية يف امل�ستقبل لإعادة النظر يف
هذا القرار.
 .4يتنازل عن �إقامته القانونية يف الواليات املتحدة ،وي�سقط حقوقه التي
ميتلكها حالياً� ،أو تلك التي ميكن �أن ميتلكها يف امل�ستقبل بف�ضل �إقامته القانونية.
 .5يتنازل عن حقه يف العودة �إىل الواليات املتحدة ،ولن يبحث يف ت�أكيد ذلك يف
امل�ستقبل.
� .6أن يكون الإبعاد والت�سفري فقط �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
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 .7يكون الإبعاد �إىل دولة الإمارات العربية �ساري املفعول اعتبارا ً من يوم
الأربعاء  ،1995/8/9وبحيث ُيو�ضع �أبو مرزوق يف طائرة متجهة �إىل الإمارات يف
ذلك اليوم والتاريخ ،و ُيف�ضل رحلة مبا�رشة بدون توقف �إىل الإمارات العربية من
الواليات املتحدة� ،أو على رحلة ،غري مبا�رشة من خالل دولة عربية �أخرى يف ذلك
اليوم والتاريخ.
 .8جميع احلقوق التي تنازل عنها �أبو مرزوق يف هذه االتفاقية م�رشوطة
بالتحديد كما وردت �أعاله ،و�ستكون فعالة فقط يف حال و�صوله �إىل دولة
الإمارات العربية.
 .9يف حال عدم حتقيق �أي من ال�رشوط الواردة �أعاله ب�شموليتها ،ف�إن كل
طرف من �أطراف هذه االتفاقية يعود �إىل الو�ضع ال�سابق لإبرامها ،وت�ست�أنف
الإجراءات املتبعة للإبعاد من الواليات املتحدة .ويف هذه احلالة ،فلن يكون
هناك �رضورة للتقدم بطلب لإعادة فتح امللف ولإعادة كل من الطرفني �إىل
و�ضعهما الأ�صلي.
هذه البنود املتفق عليها م�رشوطة مبوافقة حمددة و�أكيدة على هذا العر�ض يف
موعد �أق�صاه الثانية ع�رشة من ظهر يوم الإثنني ال�سابع من �آب (�أغ�سط�س) لعام
رسية حتى ذلك الوقت الذي ي�صادف موعد انعقاد
 1995وتبقى هذه االتفاقية � ّ
اجلل�سة املقبلة للمحكمة.
نقدر ونحرتم الإجابة على هذا العر�ض يف القريب العاجل ،والرجاء عدم الرتدد
يف االت�صال معنا يف �أي وقت �إذا كانت لديكم � ّأي ت�سا�ؤالت �إ�ضافية �أو اقرتاحات.
املخل�صان
�ستانلي كوهني
مارك فان دير هوت

قبل �أن يتقدم الدفاع بهذا العر�ض ،كان اال ّدعاء قد طلب من القا�ضي متديد
�أمر االعتقال ملدة ثالثني يوماً ،دون �أن يتقدم ب�أي دليل �أو بيّنة .وبدوره �أو�ضح
كوهني �أن دائـرة الهجرة رف�ضت يف اليوم ال�سابق ( )1995/8/1العر�ض الذي تاله
�أمام املحكمة .وكانت املفاج�أة �أن اال ّدعاء نفى �أنه يرف�ض هذا العر�ض .وعندها �أمر
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القا�ضي اجلانبني باخلروج من قاعة املحكمة �إىل غرفـة جانبية والتفاهم قبل �أن
يعودا �إليه مرة �أخرى .وبد�أت مفاو�ضات حقيقية كان الدفاع واال ّدعاء ي�شاوران
خاللها القا�ضي �أو موكليهم .وقالت دائرة الهجرة �رصاحة� :إن رف�ضها للعر�ض
ال�سابق مرده �إ�رصار �أبو مرزوق على نفي �أي عالقة له بالإرهاب� !...أما تنازله عن
حقّ الإقامة يف الواليات املتحدة فهذا كان �أحد مطالب الدائرة ب�سبب ارتباطه بجهات
خارجية ،حيث �إنه اعرتف ب�أنه رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
ويق�ضي القانون الأمريكي يف هذه احلالة لي�س فقط ب�سحب الإقامة ،ولكن
ب�سحب اجلن�سية �أي�ضاً .وهنالك �أمثلة كثرية على ذلك لكن �سحب حقّ الإقامة
مت�سك االدعاء بقبول تنازل
يحتاج لإجراءات ق�ضائية قد ت�ستغرق �سنتني .وقد ّ
رصا ً يف الوقت ذاته على اعرتافه بعالقته ب�أعمال
�أبو مرزوق عن حقّ الإقامة ،م� ّ
عنـف؛ لأنه من �ش�أن ذلك تثبيت ا�سمه على قائمة املمنوعني من دخول الواليات
املتحدة ،وبالتايل �إغالق الطريق على حماولة �إبطال هذا الإجراء قانونياً .كذلك ف�إن
هذا االعرتاف يف حالة احل�صول عليه ،ي�ؤدي �إىل جتميد �أمواله يف �أمريكا بنا ًء على
القانون الذي �صدر يف �شباط /فرباير  ،1995مما ي�ؤدي �إىل تقييد حركته يف العامل،
�إذ �ست�ضعه بقية الدول الغربية على قائمة املمنوعني.
الدفاع من جهته �أ�رص على �أن تتم حماكمة ر�سمية لأبو مرزوق ليتحدى
قانونية �إدراج ا�سمه على قائمة املمنوعني .كما طالب احلكومة ب�إبراز حيثياتها،
حيث ال توجد لديها حيثيات حقيقية .وبالتايل ت�صبح احلكومة مطالبة بتقدمي �شيء
خالل فرتة ق�صرية مع ذكر م�صدر معلوماتها ،وهو ما ال يريده االدعاء .وبالتايل
ي�سحب
ف�إن ما �أمكن االتفاق عليه بني االدعاء والدفاع يف جل�سة املفاو�ضات هو �أال
َ
�أبو مرزوق العر�ض الذي تقدم به ،على �أن تعيد دائرة الهجرة درا�سة الأمر ،و�أن ترد
على العر�ض يوم الإثنني التايل ،ليعلن الرد يف جل�سة املحكمة الثالثاء .1995/8/8
كما ّ
مت االتفاق على عدم الإعالن عن فحوى هذا االتفاق لو�سائل الإعالم.
هذا االتفاق مل ي ُكن يهدف من جانب دائرة الهجرة �إال �إىل ك�سب بع�ض الوقت
لتوجيه اتهامات �إ�ضافية �إىل �أبو مرزوق ،حيث كانت جتري مراجعة حل�سابات
�أبو مرزوق البنكية وحتويالته املالية؛ بغر�ض البحث عن �أي خمالفات مالية
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(�رضائب �أو ما �شابه ذلك)� ،أو حتويالت م�شبوهة .وهو الأمر الذي ي�سفر عن �إقامة
البت يف
ق�ضايا مدنية �ضده ت�سفر عن غرامات مالية كبرية ،وا�ستمرار توقيفه حلني ّ
مثل هذه الق�ضايا املفرت�ضة.
غري �أنه ،وخالفا ً لِ َا ا ُت ِفق عليه ،فقد �رصح كوهني لل�صحافة بعد جل�سة املحكمة
�أن على “�إ�رسائيل” �إذا �أرادت التقدم بطلب ت�سليم �أبو مرزوق �أن تثبت لي�س فقط
�ضلو َعه يف �أعمال “�إرهابية” جرت داخل “�إ�رسائيل” ،و�إمنا يف الواليات املتحدة لو
كان على عالقة بتنفيذها .وبدورها ردت املدعية العامة عن دائرة الهجرة بالقـول:
�إن القانون الأمريكي يق�ضي ب�أن الإرهابي هو �أي�ضا ً َمن يقوم بالتخطيط لأعمال
�إرهابية ويقدم امل�ساعدة ،مبا يف ذلك التمويل للأعمال الإرهابية.
على ك ٍّل ،بناء على االتفاق امل�شار �إليه� ،أمهل القا�ضي املدعية العامة مدة يومني
بناء على طلبها للرد على مذكرة الدفاع .وهي املهلة التي �أرادتها كما يبدو مل�شاورة
الإدارة ال�سيا�سية ،لكن املدعية العامة طلبت بوا�سطة الهاتف ت�أجيل املوعد ليوم
ثالث ،ث ّم ليوم رابع ...الأمر الذي دفع بكوهني �إىل الت�أكيد على �رضورة انعقاد
اجلل�سة فانعقدت يف .1995/8/7
يف تلك اجلل�سة ُنوق�ش العر�ض املق َّدم من حماميَ ْي �أبو مرزوق ،وبعد �أن قر�أ
القا�ضي املذكرة �س�أل االدعاء العام“ :ما الذي تريدونه؟ لقد قدم لكم �أبو مرزوق
ك َّل ما تريدونه”.
وباقرتاح من القا�ضيُ ،ر ِفعت اجلل�سة لبع�ض الوقت جرت خالله مداوالت بني
االدعاء العام وحماميَ ْي �أبو مرزوق ،يف غرفة جانبية .وقد جاء اقرتاح القا�ضي بعد
�أن رف�ض االدعاء �أن يكون قد رف�ض عر�ض املغادرة الذي قدمه حماميا �أبو مرزوق.
وحتولت املداوالت �إىل مفاو�ضات حقيقية كان املحامون خاللها يخرجون من
الغرفة بني فرتة و�أخرى للت�شاور مع القا�ضي �أو مع موكليهم .وقالت دائرة الهجرة
�إن �سبب رف�ضها ذلك العر�ض يعود �إىل �إ�رصار �أبو مرزوق على نفي � ّأي عالقة له
بالإرهاب .لكن الدائرة قالت �إنها تقبل النقطة املتعلقة بالتخلي عن اجلرين كارد،
وهي جوهر املطالب املتعلقة بق�ضية الدائرة التي تريد �سحب حقّ الإقامة من رئي�س
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املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س؛ لأنه بحكم موقعه ارتبط بجهات خارجية .وهذا
�إجراء قانوين معمول به يف الواليات املتحدة وعدد من الدول .غري �أن اتخاذ قرار
ب�ش�أن هـذا الإجراء قد يطول ملدة �سنتني ،كان من �ش�أن العر�ض املتعلق باملغادرة
�أن يخت�رصها �إىل عدة �أيام فقط .لكن الدائرة التي مت�سكت بهذا البند� ،أ�رصت يف
الوقت ذاته على حتقيق ك�سب �إ�ضايف يتمثل يف اعرتاف �أبو مرزوق بعالقته ب�أعمال
عنف ،الأمر الذي �سمح بتثبيت ا�سمه على قائمة املمنوعني من دخول الواليات
املتحدة ،و�إغالق الطريق يف وجه � ّأي حماولة لإبطال هذا الإجراء قانونياً ،وهو ما
�سبق و�أن هددهم به حماميا �أبو مرزوق ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا االعرتاف ي�ؤدي
�إىل جتميد �أمواله يف الواليات املتحدة بناء على القانون الذي �صدر يف �شباط/
فرباير  .1995واتفق الطرفان يف تلك املفاو�ضات على عدم البوح للإعالم مبا
دار فيها.
خالل الأيام ال�سابقة ،كانت ُتبَك م�ؤامرة قذرة بني الإدارة الأمريكية
و“�إ�رسائيل” التي مل ي�سبق لأي جهة فيها �أن �أ�صدرت �أمر توقيف بحق
�أبو مرزوق .وكانت قد َ
ر�ش َحت معلومات عرب و�سائل الإعالم تفيد �أن “�إ�رسائيل”
تعد طلبا ً با�ستالم �أبو مرزوق تعتزم التقدم به للإدارة الأمريكية .وعندما �س�أل
القا�ضي االدعاء العام عن ماذا يريد ،ر ّد عليه بطلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،طالبا ً
تبت حمكمة �أخرى بهذا الطلب .ويف اللحظة نف�سها
ت�أجيل النظر يف الق�ضية �إىل �أن ّ
طلب من �أبو مرزوق املثول �أمام حمكمة �أخرى ،و�أمام قا�ضي حمكمة البداية يف
الدائرة الثالثة ،اليهودي الديانة ،ثيودور كاتز .Theodore Katz
وكانت احلكومة الإ�رسائيلية قد قررت يف جل�سة عقدتها برئا�سة رئي�سها �إ�سحاق
رابني  Yitzhak Rabinتقدمي طلب ت�سليم يتعلق ب�أبو مرزوق حتت مربر احلفاظ
على م�صداقية “�إ�رسائيل”.
جاء يف ذلك الطلب الذي حمل عنوان “ادعاء خمتوم ،”Sealed Complaint
وقدمته نيابة عن احلكومة الإ�رسائيلية �شريا نيمان ( Shirah Neimanيهودية)،
املدعية العامة املفو�ضة للمنطقة اجلنوبية من نيويورك ،بعد �أن �أدلت بالق�سم
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و�شهدت �أنها نائب املدعي العام الأمريكي مـن مقاطعة نيويورك اجلنوبية ،ت�أمر
4
بناء على املعلومات واالعتقاد كما يلي:
� .1أنها يف املو�ضوع املذكور �أعاله تنوب عن حكومة دولة �إ�رسائيل.
� .2أن مو�سى حممد �أبو مرزوق مطلوب ملقا�ضاته يف دولة �إ�رسائيل عن تهم
ارتكاب جرائم القتل العمد وغري العمد� ،إيقاع الأذى املتعمد ،والأذى الكبري،
والإ�صابة بجروح ،والأذى مع الإ�صابة بجروح ،مبوجب الظروف امل�شددة
ن�ص عليها قانون اجلزاء الإ�رسائيلي.
للعقوبة التي ّ
� .3أن حكومة �إ�رسائيل قد �أبلغتني ب�أن التحقيقات الإ�رسائيلية قد قررت
ما يلي:
�أ� .إن �أبو مرزوق هو رئي�س املكتب ال�سيا�سي ملنظمة حما�س .ويعمل هذا املكتب
كهيئة قيادة عليا حلركة حما�س ،ي�ضع ال�سيا�سات والتعليمات املتعلقة ب�أن�شطة
حما�س �إ�ضافة �إىل مهامها الأخرى ،و�أن هـذا املكتب م�س�ؤول عن توجيه وتن�سيق
الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حما�س يف �إ�رسائيل واملناطق .وب�صفته رئي�س
املكتب ال�سيا�سي ،قام �أبو مرزوق بتمويل �أن�شطة معينة حلما�س ،مبا يف ذلك �أعمال
�إرهابية �ض ّد جنود ومدنيني يف املناطق ويف �إ�رسائيل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد قام بدور
هام يف الإ�رشاف على �أن�شطة اجلناح الع�سكري حلما�س امل�س�ؤول عن الهجمات
الإرهابية ،ويف تعيني �أفراد لتويل منا�صب قيادية هامة يف اجلنـاح الع�سكري.
وخالل معظم الفرتة ذات ال�صلة كان يقيم يف الواليات املتحدة.
ب .حلما�س تاريخ طويل من العنف والهجمات القاتلة �ض ّد �أهداف مدنية بد�أت
منـذ عام  1988وحتى الوقت احلايل .وب�سبب موقعه يف حما�س ،كان �أبو مرزوق
يعي متاما ً طبيعة تلك الهجمات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تظهر الأدلة �أنه ب�صفته م�س�ؤول
رفيع يف حما�س ،فقد قام بخطوات عديدة يف متويل �أن�شطة حما�س و�ضمان
ا�ستمراريتها ،والتي ت�ضمن ت�سهيل الهجمات الإرهابية مبا يف ذلك هجمات على
مدنيني قام بها اجلناح الع�سكري حلما�س.
4

Sealed Complaint, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed
Abu Marzook, from Shirah Neiman, Deputy United States Attorney, to Theodore
Katz, United States Magistrate Judge, New York, 7/8/1995.
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ج .منذ  1يناير  ،1989قتل ما ال يقل عن  79مدنيا ً �إ�رسائيليا ً و�أجنبيا ً
و 40ع�سكريا ً ورجل �أمن يف �سياق الهجمات الإرهابية التي قامت بها حما�س.
وقد جرح فيها ما ال يقل عن  188مدنيا ً و 98ع�سكريا ً ورجل �أمن� ،إ�ضافة �إىل
ذلك ،كانت حما�س م�س�ؤولة عن العديد من عمليات القتل والإ�صابات التي حلقت
مبواطنني عرب ُي�شتبه يف تعاونهم مع ال�سلطات الإ�رسائيلية .وفيما يلي القائمة
اجلزئية بهجمات حما�س الإرهابية على املدنيني الإ�رسائيليني:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

يف مار�س � ،1988أطلقت النار على متعهد يف غزة وجرح من قبل ع�ضو يف حما�س.
يف  28يوليو  ،1990و�ضع �أحد �أفراد حما�س �شحنة نا�سفة انفجرت على
�شاطئ تل �أبيب يف �إ�رسائيل ،وقد �أدى االنفجار �إىل مقتل �سائح كندي ،و�أ�صاب
العديد بجروح.
يف  14دي�سمرب  ،1990قام نا�شطان من حما�س بطعن ثالثة مواطنني حتى املوت
كانوا يعملون يف م�صنع للأملنيوم يف يافا قرب تل �أبيب.
يف  1يناير � ،1992أطلق نا�شطان من حما�س النار على رجل يف م�ستعمرة
كفار داروم يف املناطق ف�أ�صابه يف ر�أ�سه وتويف الرجل مت�أثرا ً بجراحه.
يف  17مايو ُ ،1992ع ِث على جثة مدين يف �سيارته يف منطقة بيت الهيا
(يف املناطق) ،وقد اعرتف نا�شطون من حما�س يف قطاع غزة مب�س�ؤوليتهم عن
حادث القتل.
يف  24مايو  ،1992طعنت فتاة يف اخلام�سة ع�رش من عمرها ،وهي من مدينة
بيت يام الإ�رسائيلية من ِقبل نا�شط من حما�س و ُتوفيت الفتاة.
يف  25يونيو  ،1992قام نا�شط من حما�س بطعن موظفني يف م�صنع تغليف يف
ال�شجاعية (منطقة يف املناطق) حتى املوت.
يف  15مار�س  ،1993قام ن�شطاء من حما�س يقودون �سيارة بده�س اثنني من
املدنيني عمدا ً وقتلوهما يف مدينة نابل�س.
وجرِح رجل �آخر من طلقات ر�صا�ص
يف  1يوليو ُ ،1993قتِلت امر�أة مدنية واحدة ُ
عندما دخل ثالثة �إرهابيني من حما�س �إىل حافلة مليئة بالركاب كانت ت�سري
يف منطقة التلة الفرن�سية� ،أحد �أحياء القد�س ،وبد�أوا يطلقون الر�صا�ص .وقد
ُقتلت �ضحية ثالثة ،وهي �سائقة احلافلة عندما كان يحاول اخلاطفون الهروب
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•

•

•

•

و�أجربوها على متابعة قيادة احلافلة ،وبعد ذلك �أطلقوا عليها النار وتركوها ،ثم
ماتت مت�أثر ًة بجراحها.
يف � 6إبريل  ،1994انفجرت �سيارة مفخخة �إىل جانب با�ص ايجد يف مدينة العفولة
الإ�رسائيلية ،وقد ُقتِل ثمانية مدنيني وجرح �أربعة و�أربعون غريهم ،وقد ُقتل يف
احلادث نا�شط من حما�س ،وهو منفذ الهجوم.
يف � 13أبريل  ،1994ارتكب نا�شط من حما�س هجوما ً انتحاريا ً بينما كان يركب
حافلة �إ�رسائيلية ايجد يف مدينة اخل�ضرية ،وقد �أدى االنفجار �إىل مقتل �أربعة
مدنيني و�أحد اجلنود� ،إ�ضافة �إىل جرح  12مدنيا ً و 18جندياً.
يف � 9أكتوبر ُ ،1994قتِل مدين وجندية وجرح  18مدنياً ،من �ضمنهم مواطن
�أمريكي ،عندما قام نا�شطان من حما�س بر�شق جمع من امل�شاة بر�صا�ص من
بندقية �آلية يف مدينة القد�س.
يف � 19أكتوبر  ،1994ارتكب نا�شط من حما�س هجوما ً انتحاريا ً عندما كان
ي�ستقل حافلة ركاب �إ�رسائيلية تابعة ل�رشكة ايجد كانت مكتظة بالركاب على
خـط مدينة تل �أبيب ،وقد �أدى االنفجار �إىل مقتل  22مدنياً ،من بينهم �أحد
ال�سياح ،وجرح � 46آخرين.

د .يظهر دور �أبو مرزوق يف حما�س ب�صورة وا�ضحة �أنه عندما حت ُدث هجمات
من حما�س على مدنيني ف�إنه كان يقوم ب�إجراءات تنظيمية كبرية من �أجل تعزيز
�أهداف حما�س .ووفقا ً الثنني من �أع�ضاء حما�س جرت مقابلتهما (التحقيق
معهما) بعد اعتقالهما عام  ،1991وكانا قد �أُدِينا بارتكاب عمل �إرهابي ،فقد و�صل
�أبو مرزوق عام � 1989إىل غزة لكي يعيد تنظيم البنية التحتية جلماعة حما�س
الن�شطة يف غزة ..وذلك بعد �سل�سلة من االعتقاالت؛ ولكي ميـ ّول هذه الأن�شطة قام
بتحويل مائة �ألف دوالر ملنظمة حما�س يف غزة.
هـ .منذ ذلك احلني ازداد ن�شاطه� .إن �أهم املعلومات �ض ّد �أبو مرزوق ّ
مت
احل�صول عليها من ِقبل ال�سلطات الإ�رسائيلية من ع�ضو من حما�س ،حممد
احلامد خليل �صالح املل َّقب �أبو �أحمد ،والذي كان يقيم يف الواليات املتحدة
�إىل �أن اعت ِق َل وهو يدخل �إ�رسائيل يف �أوائل عام  ،1993وقد �أقر �صالح يف
وح ِكم عليه بال�سجن
نهاية الأمر بالتُ َهم التي ن�ش�أت عن �أن�شطته يف حما�سُ ،
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� 5سنوات .وقد اعتُربت املعلومات موثوقة ،خ�صو�صا ً و�أنها كانت ت�ستند
رسيون
�إىل ح ٍّد ما �إىل تقرير �أع ّده �صالح ل
ٍ
أ�شخا�ص كان يعتقد �أنهم �أع�ضاء � ّ
ذوو مرتبة رفيعة يف حما�س ،ولكنهم كانوا يف احلقيقة يتعاونون مع
ال�سلطات الإ�رسائيلية .تظهر املعلومات التي �أُ ِخذت من �صالح بو�ضوح �أن
�أبو مرزوق قام ب�إجراءات كبرية لتعزيز �أعمال العنف التي تقوم بها حما�س.
و .على �سبيل املثال ،فيما يتعلق ب�أحداث معينة وقعت عام � ،1990أبلغ �صالح
ال�سلطات الإ�رسائيلية �أن �أبو مرزوق قد خ ّوله جتنيد �أفراد لتدريبهم على ا�ستخدام
املتفجرات من �أجل القتال يف احلرب املقد�سة (اجلهاد) ،وبناء على تخويل من
�أبو مرزوق ،بد�أ �صالح بتدريب ع�رشة جمندين .ويف النهاية �أختري ثالثة من
ه�ؤالء املجندين للذهاب �إىل �إ�رسائيل للقيام ب�أعمال �إرهابية عندما قرر �أبو مرزوق
ت�أجيل مغادرتهم من �أجل احل�صول على تدريب �إ�ضايف .وب�سبب اعتقال �صالح
يف �أوائل عام  ،1993مل يتم �إر�سال املجندين الثالثة باملهمة الإرهابية املفرت�ضة يف
�إ�رسائيل .وقد اعتُ ِقل �أحد ه�ؤالء الثالثة م�ؤخرا ً يف �إ�رسائيل ،ويف �أثناء التحقيق �أ ّكد
على رواية �صالح للأحداث.
ز .كان �أبو مرزوق من وقت لآخر يظل على اطالع على �أن�شطة العنف التي
تنوي حما�س القيام بها .وقد �أخرب �صالح ال�سلطات الإ�رسائيلية �أنه يف عام 1992
عندما كان يف �إ�رسائيل ناق�ش مع ع�ضو �آخـر من حما�س �إمكانية قتل �رسي ن�سيبة،
امل�ست�شار يف منظمة التحرير الفل�سطينية و�أحد م�ؤيديها ،ب�سبب دوره الن�شط
يف اجلهود الرامية �إىل �إيجاد ت�سوية �سلمية مع �إ�رسائيل .وعند عودة �صالح �إىل
الواليات املتحدة� ،أخرب �أبو مرزوق عن اخلطة و�أبدى �أبو مرزوق حما�سا ً للعملية.
غري �أنه مل يتم تنفيذها؛ لأن �صالح فقد االت�صال مع حما�س يف �إ�رسائيل ومن َث َّم
جرى اعتقاله.
ح .كما و�صف �صالح �أي�ضا ً عددا ً من الرحالت التي قام بها �إىل �إ�رسائيل
واملناطق ،مبا فيها واحدة يف �أغ�سط�س  ،1992و�أخرى يف دي�سمرب 1992؛ لتنظيم
ومتويل �أن�شطة حما�س .وقبل تلكما الرحلتني قابل �صالح �أبو مرزوق الذي �أعطاه
تعليمات وا�ضحة ب�أن الأموال التي �سيح�رضها �إىل املناطق يجب �أن ُت�ستخ َدم
جزئيا ً يف متويل عمليات ع�سكرية (على �سبيل املثال هجمات �إرهابية) ،يف وقت كان
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وا�ضحا ً فيه �أن عمليات حما�س الع�سكرية كانت تت�ضمن ب�شكل منتظم هجمات
على مدنيني .يعتقد الإ�رسائيليون �أن جزءا ً من هذه الأموال كان قد ا�ستُخدم
من بني �أ�شياء �أخرى ،يف �رشاء �أ�سلحة ا�ستُخدمت فيما بعد يف هجمات �إرهابية
على مدنيني.
ط .يف رحلة �أغ�سط�س � ،1992أح�رض �صالح معه ما ال يقل عن مائة �ألف دوالر
من �أجل مهمته يف املناطق .وقبل مغادرة �صالح� ،أبلغه �أبو مرزوق �أن جزءا ً من
هذه الأموال يجب �أن ُي�ستخ َدم لتمويل عمليات ع�سكرية ،وقد ا�شتكى �أبو مرزوق
ر�سل يف املا�ضي كانت ُت ّول �إىل ا�ستخدامات �أخرى بدالً
من �أن الأموال التي كانت ُت َ
من ا�ستخدامها يف العمليات الع�سكرية .وقد التقى �صالح مع نا�شط من حما�س يف
منطقة اخلليل و�أعطاه املال .وتطبيقا ً لتعليمات �أبو مرزوق ب�رضورة ا�ستخدام
جزء من الأموال يف متويل عمليات ع�سكرية� ،أبلغ �صالح النا�شط احلما�سي
ب�رضورة ا�ستخدام حوايل � 45ألف دوالر ل�رشاء �أ�سلحة وذخرية .وقد ا�ستُخدِمت
الأ�سلحة التي ّ
مت �رشا�ؤها بهذه الأموال من ِقبل حما�س الرتكاب عمليات �إرهابية.
بع�ض الأ�سلحة ّ
مت حتويلها �إىل �إرهابيني �آخرين معروفني يف غزة ،وا�ستخدموها
يف هجمات �إرهابية �أخرى �ض ّد مدنيني وجنود .وقام النا�شط احلمـا�سي الذي
ا�ستلم مبلغ الـ � 45ألف دوالر من �أجل �رشاء الأ�سلحة بعـد ذلك بزيارة للواليات
متت بوجـود �صالح ،طلب �أمواالً
املتحدة ،ويف حمادثة تلفونية له مع �أبو مرزوق ّ
�إ�ضافية .وقد جرى اعتقال هذا النا�شط بعد ذلك ،و�أكد �أنه عندما تكلم مع �صالح
طلـب �أمواالً �إ�ضافي ًة للأ�سلحة ،ثم بعد ذلك �سلّمه �صالح �سماعة الهاتـف ليتحدث
مع �شخ�ص �آخر (على الطرف الآخر) كان يتحدث بلهجة غز ّية (�أي �أبو مرزوق)
والذي �أ ّكد �أنه �سري�سل الأموال.
ي .ويف نف�س الرحلة يف �أغ�سط�س  ،1992حمل �صالح جمموعة من التعليمات
يعي فيها قائدا ً جديدا ً جلناح حما�س الع�سكري يف غزة.
الهامة من �أبو مرزوقّ ،
ك .وعند عودة �صالح �إىل الواليات املتحدة ،زار �أبو مرزوق وطلب منه مزيدا ً
من الأموال لتمويل �أن�شطة املنظمة ،وقد وعده �أبو مرزوق ب�إر�سال مزيد من
الأموال.
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ل .وتبعـا ً لذلك ،قام �أبو مرزوق ب�إجراء �سل�سلة من املحادثات مع �صالح،
والتي حاول فيها �أبو مرزوق وم�س�ؤول �آخر من حما�س كان مـوجودا ً معه� ،إقناع
�صالح باملوافقة على العمل قائدا ً جلميع �أن�شطة حما�س الع�سكرية.
م .ويف رحلة دي�سمرب � ،1992سافر �صالح �إىل �إ�رسائيل ثاني ًة ،وهذه املرة كان
يحمل حوايل � 300ألف دوالر كان قد ا�ستلمها من �أبو مرزوق و�شخ�ص �آخر ،وقبل
مغادرة �صالح ك ّرر �أبو مرزوق تعليماته ب�رضورة ا�ستخدام جزء من الأموال يف
متويل عمليات ع�سكرية ،وكان �صالح م�شغوالً بتحويل الأموال التي ا�ستلمها �إىل
�أع�ضاء من حما�س حتى حلظة اعتقاله ،حيث ُوجِ د بحوزته � 97ألف دوالر نقداً.
ن .وقد ات�ضحت حقيقة �إطالع �أبو مرزوق وموافقته و�سعيه �إىل قتل مدنيني
كجزء من العمليات الع�سكرية حلما�س من �أبو مرزوق نف�سه ،وذلك يف مقابلـة
تلفزيونية معه بعد هجوم حما�س (الإرهابي) على مدنيني يف القد�س الغربية .ففي
� 9أكتوبر  ،1994قـام (�إرهابيان) من حما�س ب�إطالق النار على مارة يف �شارع
مكتظ يف القد�س من بندقية �آلية ،وقتال مدنيا ً واحدا ً وجندي ًة كانت يف �إجازة ترتدي
ز ّيا ً مدنياً ،وجرح  18مدنيا ً من �ضمنهم �أحد الأمريكيني ،وقد ُقتل الإرهابيان من
ِقبل الإ�رسائيليني �أثناء الهجوم .ويف اليوم التايل �أجرى تلفزيون املنار اخلا�ص
بحزب اهلل يف لبنان مقابلة مع �أبو مرزوق و�أعلن �أبو مرزوق نيابة عن حما�س
امل�س�ؤولية عن العملية 5،وقال :ب�أن “املوت �أمنـية وقرين كل م�سلم ،و�إن كل مقاتل
يرجو املوت من �أجل فل�سطني .هذه لي�ست املرة الأوىل التي يقوم فيها �أبطال
عز الدين الق�سـام (�أي اجلناح الع�سكري حلما�س) مبثل هذا الهجوم االنتحاري
والعمليات التدمريية� ...إننا نقوم بهذه الأن�شطة من �أجل ق�ضية نبيلة ال�ستعادة
حقوق ال�شعب الفل�سطيني كاملة”� .أ�ضاف ذلك م�ؤ ِّكداً.
 .4و�إنه يف  31يوليو � ،1995أ�صدر القا�ضي بياله كاهانا []Bilah Kahana

من حمكمة القد�س مذكرة اعتقال بحق �أبو مرزوق ،بعد �أن وجد �أدلة كافية ت�شري
�إىل ارتكاب �أبو مرزوق للتهم املذكورة يف الفقرة � 2أعاله.
	5انظر :مقابلة تلفزيون املنار مع الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س،
( .1994/10/10انظر وثيقة رقم � ،1ص )463
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� .5إن �أبو مرزوق داخل الواليات املتحدة وموجود الآن يف �إ�صالحية مـدينة
نيويورك  -املقاطعة اجلنوبية ،يف انتظار �إجـراءات الإبعاد التي بد�أت بها �إدارة
الهجرة واجلن�سية عند و�صوله �إىل الواليات املتحدة.
� .6إن �أبو مرزوق قد ُولِد عام  ،1951ذا مالمح �رشق �أو�سطية ،ذكراً ،ذا �شع ٍر
بني وعينَ ْي بنيّتَني.
ّ
 .7و�أن حكومة �إ�رسائيل قد طلبت اعتقال �أبو مرزوق ،اعتقاالً م�ؤقتا ً لغر�ض
ت�سليمه �إىل �إ�رسائيل ،و�سوف تق ّدم طلبا ً ر�سميا ً لت�سليمه يف حال اعتقاله .و�أن
اعتقال �أبو مرزوق الفوري بنا ًء على ذلك الطلب قد ّ
مت مبوجب املادة  11من
اتفاقية ت�سليم املجرمني املوقعة بني الواليات املتحدة ودولة �إ�رسائيل ،ومبوجب
الف�صل  ،18من قانون الواليات املتحدة ،الق�سم .3184
 .8و�أن اجلرائم املُتّ َهم �أبو مرزوق بارتكابها هي من بني اجلرائم املذكورة يف
املادة رقم  2من املعاهدة.
وبناء على ذلك ،يطلب مدعيكم �إ�صدار مذكرة مبوجب الف�صل  18من القانون
الأمريكي ،الق�سم  ،3184العتقال مو�سى حممد �أبو مرزوق و�أن يت ّم تقدميه �إىل
هذه املحكمة ل�سماع الأدلة التي جت ِّرمه ،و�إذا ر�أت املحكمة من خالل �سماعها
للأقوال ب�أن الدليل كان مبوجب بنود االتفاقية لإثبات التهم ،تقوم املحكمة
بتفوي�ض وزارة اخلارجية من �أجل �إ�صدار مذكرة لت�سليم �أبو مرزوق املذكور
�إىل ال�سلطات الإ�رسائيلية املخت�صة مبوجب �رشوط املعاهدة ،و� ّأي �إجراءات
�أخرى قد تطلب احلكومة يف الوقت احلايل اتخاذها مبوجب بنود املعاهدة وقوانني
الواليات املتحدة.
ُكتِ َب يف نيويورك ،يف هذا اليوم � 7أغ�سط�س .1995
مق ّدمته ماري جو وايت
امل ّدعي العام الأمريكي
عنها� :شريا نيمان (توقيع)
نائبة امل ّدعي العام الأمريكي
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بعد قراءة طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،ق ّرر القا�ضي لأول مرة توقيف �أبو مرزوق
مبوجب �أمر ق�ضائي ،ورفع جل�سة املحكمة �إىل تاريخ 1995/10/17؛ ا�ستجابة
لطلـب االدعاء العام ،وذلك بهدف �إعطاء “�إ�رسائيل” مهلة لتقـدمي البيّنات امل�ؤيدة
للتهم التي ت�ضمنها طلب الت�سليم ،وهذه املهلة تفوق ال�ستني يوما ً التي طالبت
“�إ�رسائيل” بها .وقد منحها القا�ضي لالدعاء العام؛ كي تر�سل “�إ�رسائيل” خاللها
الوثائق اخلا�صة باالتهامات الواردة يف طلب الت�سليم .و�أمر يف الوقت ذاته مبوا�صلة
احتجاز �أبو مرزوق خالل هذه الفرتة من دون حقّ الإفراج عنه بكفالة.
ن�ص طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،ف�إنه يركز على موقع
وكما هو وا�ضح من ّ
�أبو مرزوق على ر�أ�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،قائالً� :إن هذا املكتب
م�س�ؤول عـن توجيه وتن�سيق الأعمال “الإرهابية” للحركة يف “�إ�رسائيل”
والأرا�ضي املحتلة.
غري �أن حماميا �أبو مرزوق ،كوهني وهوت ر ّكزا على �أن اعتقال رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س يندرج حتت عنوان املالحقة ال�سيا�سية .وهو
البُعد ذاته الذي تناوله ديفيد ليبائي  David Libaiوزير العدل الإ�رسائيلي يف
ت�رصيحات علنية.
و�أ�شار كوهني يف ت�رصيحات �صحفية �إىل �أن هيئة حملفني كربى تقوم بدرا�سة
ال�سجل املايل لأبو مرزوق ومعامالته امل�رصفية.
ّ
وذكر كوهني �أن موكله ُي�رشف على جمموعة من وكاالت وبرامج اخلدمات
االجتماعية ،و�أن عمله يقت�ضي االلتقاء بر�ؤ�ساء وممثلني على م�ستوى عالٍ يف
ال�رشق الأو�سط.
وحني ُ�سئِل كوهني عن ماليني الدوالرات التي �أفادت �أنباء ب�أنها تتد ّفق من
ح�ساب موكله امل�رصيف ،قال �إن �أبو مرزوق رجل �أعمال ويعمل يف اال�ستثمارات،
وهو ما مل ت ُقلْه لكم احلكومة الأمريكية� .إن حجم الأموال الذي يجيء من
ال�رشق الأو�سط �إىل الواليات املتحدة ويبقى هنا يفوق كثريا ً حجم الأموال التي
تتد ّفق من الواليات املتحدة �إىل ال�رشق الأو�سط.
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وذهب كوهني ح ّد الت�رصيح ب�أن اعتقال �أبو مرزوق يهدف �إىل زيادة فر�ص
كل من الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون  Bill Clintonورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
�إ�سحاق رابني لإعادة انتخابهما لوالية ثانية ...حيث كان موعد االنتخابات يف
بلديهما يو�شك على االقرتاب.
والواقع �أن تقدمي طلب الت�سليم الإ�رسائيلي الذي �صدر مبوجب �أمر
توقيف �أ�صدرته القا�ضية بياله كاهانا هدف �إىل �إطالة �أمد اعتقال �أبو مرزوق
ل�سنوات طويلة ،بعد �أن تو�صلت وزارة العدل الأمريكية �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
الواليات املتحدة ال متتلك اتهامات حقيقية ملحاكمته .ومع �أن ملف طلب الت�سليم
الإ�رسائيلي مل يت�ضمن اتهامات حقيقية و�أدلة كافية لإدانته وت�ستوجب الإدانة
على الأرا�ضي الأمريكية� ،إال �أن امللف ال�ضخم الذي يقارب الألف �صفحة ،والذي
�سيُق ّدم الحقاً ،كفيل ب�إطالة �أمد املحاكمة املتوا�صلة لعدة �سنوات ،ت�شمل �إجراء
حتقيقات مع وكالء يف ال�شاباك (الأمن العام الإ�رسائيلي) �أو املو�ساد (املخابرات
الإ�رسائيلية) .كما كان متو َّقعا ً �أن يطلب حمامي �أبو مرزوق احل�صول على �إفادة
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحاق رابني.
كما �سبقت الإ�شارة ،ف�إن وزير العدل الإ�رسائيلي �أكد ب�أن طلب الت�سليم
�صدر العتبارات �سيا�سية ،قال �إنها تغلّبت على ال�صعوبات الق�ضائية املرتبطة
ببع�ض الأدلة يف هذه الق�ضية .و�أ�ضاف“ :نحن نريد حماربة الإرهاب ،وعندما
تعتقل الواليات املتحدة �أح َد قادة حما�س لن جنل�س مكتويف الأيدي ون�شاهد كيف
يفرجون عنه”.
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