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 عزمي بن انطون بشارة. 1   :المدعى عليهم

 1956، من مواليد 054389745    رقم هوية     
 ، الناصرة110   حي الرام     
    بيت حنينا    

 
 موسى بن محمد ذياب. 2    
 1975، من مواليد 053196445    رقم هوية     
     طمرة    

 
 أشرف بن حسن علي قرطام. 3    
 1973، من مواليد 0263355982    رقم هوية     
 ، حيفا17 غين    هعو    

 
 

 حة االتهامالئ    
 :يتهم المتهمون أعاله بما يلي

 ) محطة الناصرة907/01فصل أ : (الوقائع   .أ
 المتهم هو عضو برلمان في آنيست إسرائيل  .1

 
أيلول  بالئحة االتهام هذه وهي من شهر الواردة  منصب عضو آنيست أيضا خالل الفترة 1أشغل المتهم رقم ) أ(  .2

 ").الواردة"الفترة : "في ما يلي( التهام هذه،  وحتى موعد تقديم الئحة ا2000
 "). المكتب: "في ما يلي( في الناصرة 5050 مكتب في شارع 1 آان للمتهم رقمالواردةفي الفترة ) ب(

  
 .  1 مساعدا برلمانيا للمتهم رقم الواردة خالل الفترة 2آان المتهم رقم   .3

 
  عمل متطوعا فيالواردة وفي الفترة 2000 حتى شهر نيسان 1رقم  مساعدا برلمانيا للمتهم 3آان المتهم رقم   .4

 .  المكتب
تفاصليهم غير معروفة   خالل السنوات األخيرة اتصاالت مع عناصر في النظام السوري، 1أجرى المتهم رقم  .5

 .  سورياإلىعرب إسرائيليين   ترتيب يتاح بمقتضاه دخول مواطنينإلىللمدعي، وتوصل معهم 
 

 سفريات منظمة لمجموعات 3 و 2 سوية مع المتهمين 1 ، نّظم المتهم رقمالواردةفترة الحقة، خالل الفترة في   .6
 :  يلي  سوريا، بالطريقة التي سُتفصل في ماإلىمواطنين إسرائيليين 

 نماذج اعبئو المكتب، هنالك إلىتوجهوا ") المواطنون: "في ما يلي( سوريا إلىالمواطنون الذين أرادوا السفر ) أ
 . طلب للخروج وسلموا صّورا شخصية، وصورة عن جواز السفر

 
أجل الحصول على   سفارة سوريا في األردن منإلىسجل المتهمون قوائم اسمية للمواطنين، التي نقلوها  ) ب

 ").التصريح: "في ما يلي( سوريا إلىتصريح لدخولهم 
 

 سوريا وآذلك رسالة إلى حول موعد السفر 1 ل المتهم رقملدى قبول التصريح، تلقى المواطنون بالغا من قب  ) ج
 .   تشمل تفاصيل حول مسار السفر، مواعيد المكوث في سوريا وتكلفة السفر 1ُنصت من قبل المتهم رقم
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ُنظمت مسبقا من قبل    عمان في األردن في باصاتإلى في موعد السفر المحدد ُنقل المواطنون من الناصرة   )د
 .المكتب

 
 بالتنسيق  1 في عمان آان في انتظار المواطنين باص من شرآة سفريات أردنية ُنظم مسبقا من قبل المتهم رقم ) هـ

 .  مع السفارة السورية في األردن
 
في (األردن وسوريا   معبر الحدود بينإلىبعد الحصول على تصريح من السفارة السورية تم نقل المواطنين  ) و

 .  دمشقإلى هناك ومن") معبر الحدود: "ما يلي
  
في هذه الوثيقة التي شملت .  1  تم تزويد آل واحد من المواطنين مسبقا بوثيقة ُأعدت وُوِقعت من قبل المتهم رقم )ز

 . تفاصيل المواطن الشخصية، ُآتب بأن مكوث المواطن في سوريا هو بناء على تصريح من النظام السوري
 

 معبر إلى 1ل المواطنون في باصات ُنظمت مسبقا من قبل المتهم رقمبعد مكوث لمدة أسبوع في سوريا ُنق ) ح
 . الناصرة عن طريق األردنإلىالحدود ومن هناك 

 
 مجموعة مسافرين 19 أعاله سفريات لـ 5 في الطريقة التي ُفصلت في بند الواردة نظم المتهمون خالل الفترة  )أ(  .7

 . سورياإلى
 

 والتي ضمت 25/12/00طنا، باستثناء المجموعة التي خرجت يوم  موا40 ضمت آل مجموعة حوالي  )ب(
 . شخص800 مواطنا، وفي المحصلة سافر بتنظيم من المتهمين حوالي 80حوالي 
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 :في ما يلي تفصيل مواعيد السفريات ) ج(
 

 تواريخ السفر الرقم التسلسلي
1 5/11/00 - 12/11/00 
2 5/12/00 - 12/12/00 
3 14/12/00 - 21/12/00 
4 25/12/00 - 1/1/01 
5 11/1/01 - 18/1/01 
6 24/1/01 - 31/1/01 
7 5/2/01 - 12/2/01 
8* 15/2/01 - 22/1/01 
9 2/4/01 - 9/4/01 

10 12/4/01 - 19/4/01 
11 16/4/01 - 23/4/01 
12 24/4/01 - 1/5/01 
13 30/4/01 - 7/5/01 
14 8/5/01 - 15/5/01 
15 24/5/01 - 31/5/01 
16 25/6/01 - 2/7/01 
17 9/7/01 - 16/7/01 
18 10/7/01 - 17/7/01 
19 18/7/01 - 25/7/01 

 
 )خطأ التاريخ في األصل ونقلته آما هو دون تعديل(*   

 
 . سوريا ومكث هناك أسبوعاإلى  للسفر المنظم 3 المتهم رقمأنضم 5/12/00في تاريخ   .8
 
 سوريا بدون تصريح من إلى مواطنين إسرائيليين بالدخول عن وعين بأعمالهم الموصوفة أعاله ساعد المتهمو  .9

، وهو مواطن إسرائيلي، دخل سوريا بدون تصريح من 3 المتهم رقم  .وزارة الداخلية آما هو مطلوب في القانون
 .وزير الداخلية آما هو مطلوب في القانون

 
 : تعاليم القانون التي بناء عليها تم اتهام المتهمين .ب

ألنظمة   5 نظام إلى باإلضافة) أ) + (د (18الفة بناء على نظام خ م- اعدة على خروج غير قانونيمس 
 ).حاالت عديدة (1948، )الخروج خارج البالد(الطوارئ 

 
 : فقط3تعاليم القانون التي بناء عليها تم اتهام المتهم رقم  
 .1948، )الخروج خارج البالد( ألنظمة الطوارئ 5 مخالفة بناء على نظام - خروج غير قانوني 

 
 )توقيع(       
 ي، محاميةفل آوخايياع      
  لواء الشماللمدعيةنائبة آبيرة درجة أ       

 
 : شهود االدعاء .ج

 .، المرج، شرطة إسرائيل)95643 شخصي رقم(مساعد أول سعيد حمود . 1 
 . الناصرة6140/22، حي دبس )020524419هوية (انطوان مزاوي . 2 
 .، آفر آنا)0351922673هوية (محمود مطر عباس . 3 
 . الناصرة5000/24، )021369947هوية (سليم بن محمد نجم . 4 
 .، آفر آنا)053684452هوية (أنور بن نظيم طه . 5 
 .، آفر آنا)020627865هوية (عثمان على عثمان . 6 
 . الناصرة40/70، )021360888هوية (محمد خضر خليل . 7 
 .، الحارة الشرقية الناصرة)021027776هوية ( توفيق عفيفي سعاد. 8 
 . الناصرة207/16، جبل حمودة ) 054828264هوية (رافع محمد سليم سليمان . 9 
 .1013766الضابط إيلي آوهن، رقم شخصي . 10 
 . الناصرة1020/1، )020834453هوية (عبد الحافظ أنيس عفيفي . 11 
 . الناصرة207/12، )035148063هوية (موسى توفيق عابد . 12 
 .، آفر آنا)035192269هوية (شمسة ذياب عباس . 13 
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 .، طمرة)053752267هوية (ضرار محمد صبح . 14 
 .، حرفيش)020910840هوية (جابر علي سالمة . 15 
 .، البقيعة)020843249هوية (عامر عبد اهللا عامر . 16 
 .، طمرة)020084612هوية (وليد فريد ذياب . 17 
 .، مجد الكروم)020016721هوية (يوسف رشيد عدنان . 18 
 .، شعب)035433580هوية (أحمد منعم خالد . 19 
 .، عرابة)021065875هوية (قاسم محمد نصار . 20 
 . الناصرة15/2 بيت 5057، شارع )050098565هوية (سميح حنا غنادرة . 21 
 .ساوي الناصرة، حي النم)020231304هوية (سعيد علي حسين زعبي . 22 
 . الناصرة5000/15، شارع )059316315هوية (طه محمد نجم . 23 
 .مندوب عن وزارة الداخلية. 24 
 ).بيت -الشين(سيقدم تصريح من قبل المخابرات العامة . 25 

 
) أ(18لمادة  يستطيع المتهم طلب تعيين محام دفاع من قبل الدولة، إذا استوفى أحد الشروط الواردة في ا-مالحظة للمتهم 

 . حول استحقاق المتهم بالتمثيل1995لقانون الدفاع من قبل الدولة، 
 
 

 
 .2001 تشرين ثاني، 11نتسيرت عليت، 
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