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�لقا�صي  �الأمريكي...  �لق�صاء  �تخذه  �لذي  �ملتوقع  وغري  �ملفاجئ  �لقر�ر 

يف  �ملركزية  �ال�صتئناف  حمكمة  قا�صية  وود،  كمبيل  ثم  �أوالً،  دويف  �لعن�رشي 

طلب  على  للرد  �ملحكمة  �أمام  مرزوق  �أبو  مثول  طلب  برف�ص  نيويورك،  جنوب 

 �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي... وكذلك رف�ص �لقا�صية وود �ال�صتئناف �لذي تقدم به مَوّكال

�أبو مرزوق �جلديد�ن حممد �رشيف ب�صيوين ومايكل كينيدي لقر�ر �لت�صليم �لذي 

�تخذه دويف يف 1996/5/7، و�صع �لق�صية برمتها �أمام مف�صل مهم، باالإ�صافة �إىل 

�الإد�رة  من  “�إ�رش�ئيل”  جلانب  �نحياز�ً  �أكرث  �الأمريكي  �لق�صاء  �أن  عن  ك�صف  �أنه 

�الأمريكية. و�صتك�صف �ل�صفحات �لالحقة عن �أن تبادالً مهماً قد حدث يف �ملو�قع. 

�لقا�صية بتوقيف لالإد�رة،  �ل�صيا�صية  �لقر�ر�ت  تت�صبب  �أن  �أن كان مفرت�صاً   فبعد 

للقانون، باإحر�ج �لق�صاء �الأمريكي �لذي كان يحتفظ ب�صورة  �أبو مرزوق خالفاً 

بّر�قة له �أمام �لعامل، �إذ بانحياز هذ� �لق�صاء �ل�صافر على نحو يفوق توقعات �الإد�رة 

بانحيازه  �لنهاية؛ الأنه  �الإد�رة يف  �إحر�ج  �إىل  �لقو�نني، يتحول  ذ�تها، ويتجاوز كل 

وكذلك  �الأمريكية،  لالإد�رة  �ل�صيا�صية  �حل�صابات  �العتبار  يف  ياأخذ  مل  �الأعمى 

للحكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي مل تُكن تريد ت�صليم �أبو مرزوق فعالً.

�أن  �أوالً... ذلك  “�إ�رش�ئيل”  �أحرجتها  �ن  لالإد�رة، بعد  �لق�صاء  �إحر�ج  وقد جاء 

�لنظر  بغ�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صلُّم  طلب  جدية  من  �أ�صا�صٍ  على  ت�رشفت  �الإد�رة 

وبعد  بـ“�إ�رش�ئيل”،  فوجئت  )�الإد�رة(  لكنها  �لقانونية.  عنا�رشه  �كتمال  عدم  عن 

ت�صحب  مرزوق،  �أبو  ت�صليم  وقرر  �لقو�نني  كل  �الأمريكي  �لق�صاء  جتاوز   �أن 

طلب �لت�صليم...!

وقد �أّدى �ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي يف نهاية �ملطاف �إىل متكني �أبو مرزوق من هزية 

�ل�َصلَف �لذي �أبد�ه �لق�صاء �الأمريكي عب �عتماد �أ�صاليب غري معهودة من �ملر�وغة 

�إ�صد�ر  على  بالذ�ت  دويف  �لعن�رشي  �لقا�صي  مرِغماً  �لقو�نني،  على  و�الحتيال 

قر�ر معاك�ص لقر�ره �ل�صابق باالإفر�ج عن �أبو مرزوق، ومرِغماً د�ئرة �لهجرة على 
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�أبو مرزوق قد تقدم به منذ �الأيام �الأوىل  �لقبول �ال�صطر�ري بالعر�ص �لذي كان 

ملغادرة �لواليات �ملتحدة، حر�ً طليقاً، متنازالً عن حقه �لقانوين يف �الإقامة فيها.

ب�صيوين  �جلديد�ن  مَوّكاله  مرزوق  �أبو  جانب  �إىل  خا�صها  �الإفر�ج،  معركة 

وكينيدي، �للذ�ن خا�صا يف �لوقت ذ�ته، وعلى خط مو�زٍ معركة من طر�ز �آخر مع 

�إد�رة �ل�صجن �مل�صمى مركز �الإ�صالح يف مانهاتن، مار�صا خاللها نوعاً من �مل�صاغلة 

�لتي  �ملعاملة  قانونية  عدم  ك�صف  خالل  من  �لدويل،  و�ملجتمع  �الأمريكية  لالإد�رة 

�إىل جتاوز وخرق �لق�صاء �الأمريكي لكل  �إ�صافة  �أبو مرزوق د�خل �صجنه،  يلقاها 

�لقو�نني فيما يتعلق بق�صيته.

�إىل ذلك، فقد هدفت هذه �مل�صاغلة �ل�صاغطة �إىل �حلد من قدرة �الإد�رة على �ملماطلة 

يف �الن�صياع ملنطوق �لقو�نني �الأمريكية �لتي تفر�ص �الإخالء �لفوري الأبو مرزوق، 

بعد �صحب طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، خ�صو�صاً و�أن �أبو مرزوق كان يقرتح �إبعاده 

بهدف  باحتجازه  �لقا�صي  �لهجرة  �إد�رة  قر�ر  يفقد  مما  �الأمريكية،  �الأر��صي  من 

�إبعاده من كل مبر�ته، �إن كانت هناك مبر�ت حقيقية لهذ� �الإجر�ء.

قر�ر “�مل�صاغلة �ل�صاغطة”، �ُتِخذ وُبِدئ يف تنفيذه على نحو مو�زٍ ومتز�من مع 

قر�ر �صحب طلب �ال�صتئناف �لذي �تخذه �أبو مرزوق نف�صه يف �صوء �لقناعة �لتي 

ت�صكلت لديه باأن حكومة بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu �جلديدة، و�لتي 

رفعت �صعار �ل�صالم �الآمن، �صتكون م�صطرة �إىل �صحب طلب �لت�صليم �لذي تقدمت 

به حكومة �إ�صحاق ر�بني قبل مقتله. وقد تاأ�ص�صت هذه �لقناعة على مالحظة دقيقة 

النتهازية بنيامني نتنياهو وقر�ر�ته �ل�صيا�صية �لتي ُتبنى على �حل�صابات �لذ�تية يف 

�أهم  �أن تغامر بالت�صبب مبقتل  �ملقام �الأول. وبالتايل، فاإن هذه �النتهازية ال يكن 

�صعار�تها “�ل�صالم �الآمن” �لذي فاز نتنياهو يف �النتخابات على �أ�صا�صه، خ�صو�صاً 

و�أن �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي قادها �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، و��صت�صهاد 

�ملهند�ص يحيى عيا�ص، لعبت دور�ً مهماً يف �إظهار �صعف �صمعون برييز، و�صقوطه 

يوؤدي  �أن  نتنياهو  توقع  وقد  ر�بني.  �غتيال  �أعقاب  يف  جِريت 
ُ
�أ �لتي  �النتخابات  يف 

ت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حدوث عمليات �نتفا�صية تفوق بكثري تلك �لتي 

�أعقبت �غتيال عيا�ص. وعلى ذلك، فاإنه ال بّد من �أن يتعظ، وال يرتكب حماقة مماثلة 
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لقر�ر �غتيال عيا�ص �لذي �تخذه برييز، فكان �ل�صبب يف تدمري م�صتقبله �ل�صيا�صي. 

“عناقيد  عمليات  ب�صن  �تخذه  �لذي  �حلكيم  غري  �الأخري  قر�ره  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه 

�لغ�صب” على �جلنوب �للبناين، فطوقت هذه �لعناقيد عنقه و�أفقدته تاأييد �رش�ئح 

و��صعة من �أن�صار “�ل�صالم”، دون �أن تك�صبه �أ�صو�تاً من مع�صكر �ليمني �لذي ظّل 

موحد�ً خلف زعيم �لليكود Likud �جلديد.

�عتز�م  �إىل  مرزوق  �أبو  حمامي  عن  �إ�صارة  �أول  �صدرت   ،1997/1/27  يف 

�أبو مرزوق �صحب طلب �ال�صتئناف و�إبد�ء رغبته يف ت�صليم نف�صه لـ“�إ�رش�ئيل”، وهو 

�لقر�ر �لذي نفذ �أي�صاً يف �إطار مطط �مل�صاغلة �ل�صاغطة ذ�ته. ويف 5 �صباط/ فب�ير 

ممار�صات  �نتقاد  عب  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �ل�صاغطة  حملتهما  �ملحاميان  بد�أ 

حتى  �ملتو�زيني  �خلطني  هذين  على  �ل�صري  مّت  وقد  مرزوق.  �أبو  مع  �ل�صجن  �إد�رة 

ِقبَل �لواليات  �أبو مرزوق من  مِلَا يكن و�صفه باختطاف  �لنهاية �ل�صعيدة  حتققت 

�ملتحدة، طاملا �أن توقيفه منذ �لبد�ية مل يكن قانونياً.

مركز  �إد�رة  �إىل  كينيدي  مايكل  �ملحامي  وجهها  �لتي  �لر�صالة  مع  �لبد�ية  كانت 

مرزوق.  الأبو  �ل�صجن  �إد�رة  معاملة  �صوء  ب�صاأن  مانهاتن  يف  و�الإ�صالح  �لتوقيف 

�ملطلوبة.  �حلملة  يخدم  ما  �ل�صجن  �إد�رة  �صلوكيات  يف  �لر�صالة  هذه  وجدت  وقد 

�لذي  �خلا�ص  �لطعام  من  �لبد�ية  منذ  مرزوق  �أبو  حرمت  قد  �الإد�رة  هذه  وكانت 

يتناوله �مل�صابون مبر�ص �ل�صكري، مما �أوجب �الحتجاج يف حينه.

ر�ي�ص  �ل�صجن  مدير  �إىل  هة  و�ملوجَّ  
1

،1997/2/5 يف  �ملوؤرخة  �لر�صالة  �أ�صارت 

وِدع يف �ل�صجن ب�صبب دعوى ت�صليم تقدمت بها 
ُ
Reisch، �إىل �أن �أبو مرزوق كان قد �أ

“�إ�رش�ئيل” ولي�ص له �أي تاريخ �إجر�مي. وهو يعّد �صجيناً منوذجياً. لكن �لر�صالة 
الحظت �أن �أبو مرزوق تعر�ص يف �ل�صجن �إىل معاملة �صيئة ومهينة �زد�دت خالل 

�ل�صهر �الأخري، ومل يُعد ممكناً جتاهلها كما كان �حلال يف �ل�صابق. م�صريًة �أي�صاً �إىل 

�أن �إد�رة �ل�صجن كانت تتجاهل �صكاو�ه �ل�صابقة يف هذ� �خل�صو�ص.

 Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
1

 Warden Reisch, New York, 5/2/1997.



366

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

وطلب �ملحامي فتح حتقيق ملعرفة حقيقة �الأمر، وطلب �للقاء مع �إد�رة �ل�صجن 

�ل�صادر  بريده...  �إيقاف  مل�صكلة  يتعر�ص  مرزوق  �أبو  �إن  وقال  �مل�صاألة.  ملناق�صة 

و�لو�رد. و�أنه يعاين لدى حاجته الإجر�ء �ت�صال هاتفي مع حماميه، حيث ي�صمح له 

فقط باإجر�ء مكاملة و�حدة معه يف �ليوم ملدة 15 دقيقة... ويعاين �أي�صاً لدى حاجته 

لالت�صال �لهاتفي مع زوجته حيث ُي�صمح له مبكاملة و�حدة كل �أ�صبوع.

زنز�نته  من  للخروج  �لفر�صة  ُيعَطى  ال  مرزوق  �أبو  �أن  من  �ملحامي  و��صتكى 

للرتويح �ليومي خالل �لنهار، �إذ ُيطلب منه فعل ذلك يف �لر�بعة و�لن�صف فجر�ً من 

�لتي  �لزنز�نة  �ليومية، وكذلك موقع  لـ“�لف�صحة”  �إن عدم خروجه  كل يوم. وقال 

يجري توقيفه فيها، يجعاله ال يرى �ل�صم�ص على �الإطالق.

�ل�صجني  مرزوق  �أبو  لكون  �لعن�رشية،  �إىل  �ل�صيئة  �ملعاملة  هذه  �ملحامي  وعز� 

معاملة  يعامله  �إنه  قال   Greene جرين  ُيدعى  �صابط  �إىل  و�أ�صار  �لوحيد.  �الأجنبي 

�صيئة، وي�صيق عليه يف �إجر�ء مكاملاته �لهاتفية، ويف تناوله لطعامه، ويف �أثناء تاأديته 

�أبو مرزوق ت�رشيحاً  �ل�صجن غري متعاونة يف منح عائلة  �إد�رة  �إن  لل�صالة. وقال 

�ملحامي  و�أبدى  �أطفاله.  روؤية  من  يتمكن  كي  �الأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  لزيارته 

�متعا�صه لعدم �لوفاء بالوعود �لتي �صبق �أن تلقاها بحل هذه �الإ�صكاالت.

 وبد�أ متناق�صاً من 
2
تاأخر رد �إد�رة �ل�صجن 19 يوماً، وحمل تاريخ 1997/2/24،

فقرته �الأوىل �لتي تقول �إن معظم �مل�صاكل �لتي ��صتكى منها �أبو مرزوق كانت قد 

ُحلَّت بال�صكل �لذي ينا�صبه قبل �لتحقيق فيها. وهو �لقول �لذي ي�صمح بالت�صاوؤل 

�إجر�ء  دون  �مل�صاكل  هذه  معظم  بحل  �ل�صجن  �إد�رة  بها  عرفت  �لتي  �لكيفية  عن 

حتقيق. و�لت�صاوؤل �أي�صاً عن بقية �مل�صاكل؟ مع مالحظة �أن �إد�رة �ل�صجن �أقرت يف 

�لرد بوجود �مل�صاكل ومل تنفها.

�جتماعية  هاتفية  مكاملة  �إجر�ء  حّق  �ل�صجني  تعطي  �للو�ئح  “�إن  �لرد  ويقول 

و�حدة �صهرياً، �إال �أن �إد�رة �ل�صجن حتاول �أن تف�صح �ملجال �أمام �ل�صجني الإجر�ء 

 Letter, Reply to: Inmate Musa Muhamed Marzook, from Warden Reisch, to Michael  
2

 Kennedy, New York, 24/2/1997. )U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
 Prisons, Metropolitan Correctional Center(.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات367

معـركة الإفـراج

بالتحدث  يرغب  مرزوق  �أبو  كان  “ملا  و�أ�صاف:  �أ�صبوع”.  كل  مرة  �ملكاملات  هذه 

ال  �لرد  لكن  له”.  �ملحدد  �لوقت  نتجاوز  �أن  نحاول  فاإننا  �أبنائه  من  و�حد  كل  مع 

�أنه  مالحظة  �إىل  مبا�رشة  وينتقل  ال...!  �أم  تنجح  �ملحاوالت  هذه  كانت  �إْن   يو�صح 

ال بّد من �حل�صول على �إذن م�صبق الإجر�ء كل مكاملة “ملحاولة برجمتها مع مكاملات 

�الآخرين”. ويقرر �لرد �أنه مّت تن�صيب ��صتغالل �لوقت الإجر�ء هذه �ملكاملات يف �لفرتة 

بني 7:30 �صباحاً و3:00 ع�رش�ً لعدم منا�صبة �أوقات �الآخرين.

�خلروج  يف  يرغب  ال  مرزوق  �أبو  �أن  �لرد  يالحظ  �عرت��صية  �صبه  وبلغة 

لـ“�لف�صحة” �ليومية قبل �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحاً. وعندما تتوفر له فر�صة لذلك 

رّد  ويقرر  منها.  �ال�صتفادة  على  يو�فق  فاإنه  �لظهر  وحتى  �صباحاً   7:30 �لـ  بني 

�إد�رة �ل�صجن “�إن عملية �ال�صتجمام )�لف�صحة( يجب �أن تتم برجمتها للجميع، ومل 

 ي�صك �أبو مرزوق من ذلك”. وهذ� �لكالم يتجاهل حقيقة كون �ملحامي موكالً عن

�أبو مرزوق، ويفرت�ص �أن �أبو مرزوق يجب �أن يقدم �ل�صكوى ب�صكل �صخ�صي دون 

و�صاطة حماميه...!

بقية  تالئم  بحيث  تبمج  �أوقاتها  �إن  �لرد  قال  �لزيارة  باأوقات  يتعلق  وفيما 

�ل�صجناء، دون �أن ينتبه كاتب �لرد �إىل �أن �صيغة “بقية �ل�صجناء” ال تعني “جميع 

�ل�صجناء” كما هو مفرت�ص. وبالتايل، فقد مّت �إخر�ج �أبو مرزوق من �ل�صجناء �لذين 

يحق لهم تلقي �لزيار�ت �لعائلية يف عطلة نهاية �الأ�صبوع. وهذ� هو م�صمون �صكو�ه 

مرزوق  �أبو  ي�صتهدف  �لذي  �ملعاملة  يف  �لتمييز  هذ�  �ل�صجن  �إد�رة  وتبر  �أ�صالً. 

بالقول “�إنه ال يكن حتقيق ذلك لكل �ل�صجناء”.

�أما فيما يتعلق ب�صوء �ملعاملة �لتي كان يتعر�ص لها من �ل�صابط جرين فتذكر 

�الآخرين  �ل�صباط  �صهادة  وتتبنى  ذلك.  ينفي  �ملذكور  �ل�صابط  �أن  �ل�صجن  �إد�رة 

�إىل ذلك  باأن زميلهم مل ي�صدر عنه �أي �صوء معاملة جتاه �أي من �ل�صجناء... وهو 

�ل�صجن،  �إد�رة  �أن  هنا  ويالحظ  با�صتمر�ر”.  وم�صوؤول  وملتزم  م�صتقيم  “�إن�صان 
�كتفت  �أبو مرزوق �صخ�صياً،  باأي �صكوى غري مقدمة من  �العرت�ف  �لتي ترف�ص 

لي�صهدو�  �الآخرين  �ل�صجن  �صباط  �إىل  �الأ�صئلة  بتوجيه  ردها،  من  و��صح  هو  كما 
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ل�صالح زميلهم جرين، دون �أن تكلف نف�صها عناء توجيه �ل�صوؤ�ل �إىل �أبو مرزوق 

ذ�ته �ملوجود لديها...!

�أقر   
31997/3/6 يف  �ل�صجن  مدير  �إىل  ثانية  بر�صالة  كينيدي  بعث  فقد  لذلك، 

�الأوىل  �لر�صالة  يف  منها  تظلَّم  قد  مرزوق  �أبو  كان  �لتي  �مل�صكالت  معظم  باأن  فيها 

�لتي تندرج حتت بند  �أن �ل�صابط جرين �صّعد من ت�رشفاته  �إال  قد ُحلَّت بالفعل، 

بُعقب �صيجارته يف �أبو مرزوق  �لذي جعله يقدم على كيِّ  �إىل �حلد  �ملعاملة   �إ�صاءة 

20 �صباط/ فب�ير... �أي بعد �أ�صبوعني من تقدمي �ل�صكوى �ل�صابقة. و�أ�صار كينيدي 

وطلب   ،1997/1/17 يف  هذ�  جرين  ت�رشفات  �صّد  ب�صكوى  تقدم  قد  كان  �أنه  �إىل 

مرزوق  �أبو  على  ي�رشخ  جرين،  �أن  �إىل  و�أ�صار  بخ�صو�صها.  حدث  ما  معرفة 

 عندما يطلب �خلروج �إىل “�لف�صحة” �ليومية، يف حني �أنه يعامل �ل�صجناء �الآخرين 

بطريقة �أف�صل.    

على   1997/2/20 يف  �أقدم  �أنه  �إىل  و�أ�صار  وم�صوؤوليته،  جرين  نز�هة  يف  وطعن 

ما  فعل  متعمد�ً  يكن  مل  باأنه  ذلك  برر  لو  حتى  �إنه  وقال  مرزوق.  �أبو  ر�صغ  حرق 

فعله، فاإنه يجب �أن ينقل ب�صبب �إقد�مه على تقييد �أبو مرزوق يف �لوقت �لذي كان 

يدخن فيه �صيجارة. وطالب بالتحقيق يف كل �مل�صايقات �لتي يرتكبها جرين ونقله، 

و�للقاء مع �الإد�رة لبحث كل ذلك.

وبخ�صو�ص �ل�صكاوى �الأخرى قال كينيدي �إن �أبو مرزوق يطلب �إجر�ء مكاملة 

�لنهار.  يف  لـ“�لف�صحة”  �الآخرين  �ل�صجناء  خروج  ب�صبب  �مل�صاء  �أوقات  يف  هاتفية 

�إجر�ء �ت�صاالته يف هذه �الأثناء. و�إن �صلبه هذ� �حلق يعّد مالفة  وهو ال ي�صتطيع 

�لعائلية يف عطلة  �لزيارة  �لرد على طلب  لتاأخر  ��صتيائه  �ملدنية. وعّب عن  حلقوقه 

�إنه  وقال  �ل�صهر.  ون�صف  �أ�صهر  ثالثة  ملدة  �لرد  تاأخر  حيث  �الأ�صبوع...  نهاية 

 يرغب يف �أن ُينَح مثل هذه �لزيارة ملرة �أو �ثنتني على �الأقل خالل �ل�صنة. و�أكد �أن

�صباحاً...  �ل�صابعة  قبل  �ليومية  لـ“�لف�صحة”  �خلروج  يف  يرغب  ال  مرزوق  �أبو 

 Letter, Reply to: Dr. Musa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
3

Warden Reisch, New York, 6/3/1997.
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مو�عيد  حتديد  تنفي  ال  ردها  يف  �ل�صجن  �إد�رة  �عتمدتها  �لتي  �ل�صيغة  �أن  مالحظاً 

مثل هذه �لف�صحة يف �لر�بعة و�لن�صف فجر�ً.

تاريخ  ويحمل  �ملرة  هذه  يف  �ل�صهر  قر�بة  متاأخر�ً  �ل�صجن  �إد�رة  رّد  وجاء 

 ومل يت�صمن �ال�صتجابة الأي من �ملطالب �ل�صابقة.
4
،1997/4/1

يف  �ملوظفني  برجمة  “عملية  الأن  جرين؛  �ل�صابط  نقل  طلب  برف�ص  �لرد  بد�أ 

�عتبار�ت يجب مر�عاتها عند  و�أن هناك  �إىل جهد كبري. كما  مو�قعهم عمل يحتاج 

�إجر�ء �لتنقالت منها ف�صل �مل�صاجني، و�أمنهم، وخدماتهم �لطبية، وخدمات �لطعام، 

�ملالب�ص،  وتبديل  وغ�صيل  �لبيد،  وتوزيع  و�لقانونية،  �الجتماعية  و�لزيار�ت 

وترتيبات �ملطالعة و�لكتب، و�أوقات �ال�صتجمام و�ملكاملات �لهاتفية”. و�أردف “�إذ� 

كان يف طلب �الأفر�د م�صلحة كلية تتحقق للجميع فيكون لها �عتبار يف �لعادة”. �أي 

�أن �صوء �ملعاملة �لذي يخ�ص به جرين د. �أبو مرزوق لي�ص له �عتبار...!

�أبو مرزوق وغلظته يف �لتعامل معه  �أما بخ�صو�ص ت�صبب جرين بحرق ر�صغ 

�ل�صلطة. ولن يتم  �الأمر للجهات �صاحبة  �أخذ جدياً، ومت رفع  �الأمر قد  “فاإن ذلك 
�تخاذ �أي �إجر�ء حتى يتم �لتحقيق يف ذلك”.

ومل يو�صح مدير �ل�صجن َمْن هي �جلهات �صاحبة �ل�صلطة. و�ملفرت�ص �أن يكون 

ِقبَل  �لتحقيق من  �أنه مل يحدد متى �صيتم  �ل�صلطة يف هذه �حلالة. كما  هو �صاحب 

هذه �جلهات. ومل يذكر �أي�صاً �أنه �أ�صدر �أي تعليمات لهذ� �ل�صابط بالكف عن �إ�صاءة 

معاملة �أبو مرزوق، بل �إنه ي�صف �ل�صكوى بهذ� �ل�صدد باأنها جمرد �دعاء...!

وفيما يتعلق باملكاملات �لهاتفية �لقانونية )مع �ملحامني(، يقول مدير �ل�صجن يف 

رده: “�إن على �أبو مرزوق تقدمي طلب م�صبق الإجر�ء هذه �ملكاملات، ولبجمة وقتها 

كي ُتعَطى له يف �لوقت �ملنا�صب. يف حني �أنه �صي�صتمر يف �إجر�ء مكاملاته �الجتماعية 

مرة يف �الأ�صبوع”. وملا كان من حّق �ل�صجني �إجر�ء مكاملة قانونية و�حدة يف �ليوم، 

 Letter, Reply to: Mousa Mohammed Abu Marzook, from Warden Reisch, to Michael  
4

 Kennedy, New York, 1/4/1997. )U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
Prisons, Metropolitan Correctional Center(.
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جترى عادة يف �صوء م�صتجد�ت ق�صيته، فمتى يكن �أن يتقدم بطلب م�صبق الإجر�ء 

�أن يتلقى �لرد يف هذه  مثل هذه �ملكاملات يف �لوقت �لذي ينا�صبه م�صاًء. وهل يكن 

�حلالة يف �ليوم ذ�ته؟!

�أما فيما يتعلق بوقت �ال�صتجمام )�لف�صحة(، فيقول مدير �ل�صجن يف رده:

�إن �لق�صم �ملوجود �أبو مرزوق فيه يحدد �صاعات �ال�صتجمام لنزالئه فقط بني 

�ل�صاد�صة �صباحاً و�لثانية ع�رش ظهر�ً خالل �الأيام من �الإثنني �إىل �جلمعة؛ وذلك 

ال  �ل�صجن  �إد�رة  فاإن  وقائية  �أمنية  والأ�صباب  �لق�صم.  هذ�  يف  �لنزالء  كرثة  ب�صبب 

ت�صتطيع تلبية طلبات �لنزالء يف حتديد وقت �ال�صتجمام ح�صب رغباتهم. ولهذ�، 

فاإن بع�ص �لنزالء يرف�صون �خلروج لال�صتجمام، كما هو �حلال �أحياناً بالن�صبة 

الأبو مرزوق.

ف�صحة تكون  �أن  على  �ل�صجن  �إد�رة  ت�رش  فلماذ�  كذلك،  �حلال  كان   و�إذ� 

�ملوعد  بدء  قبل  �أي  �الأحيان...  �أغلب  يف  فجر�ً  و�لن�صف  �لر�بعة  يف  مرزوق  �أبو 

�ملخ�ص�ص لنزالء �لق�صم �لذي كان م�صجوناً فيه ب�صاعة ون�صف �ل�صاعة؟

وتظل تتو��صل �لت�صاوؤالت، وترت�فق مع �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي بد�أها �لدفاع، 

و�صوالً �إىل �الإفر�ج عن �أبو مرزوق... بل �إنها ما تز�ل قائمة حتى �الآن تلقي بظالل 

�ل�صيا�صية  �الإد�رة  و�إجر�ء�ت  وقر�ر�ت  �الأمريكية،  �لعد�لة  جمريات  على   كثيفة 

يف و��صنطن.

م�صاد�ً  هجوماً  مثَّلت  و�لتي  “�الأهم”،  �ملحور  على  �الأوىل،  �الإجر�ئية  �خلطوة 

حمامي كينيدي  مايكل  وجهها  ر�صالة  يف  متثلت  �الأمريكية،  �الإد�رة  باطل   على 

�أبو مرزوق يف 1996/12/30 �إىل وز�رة �خلارجية عّب فيها عن نية موكله يف �صحب 

طلب �ال�صتئناف �لذي تقدم به للق�صاء، وطلب �لت�صليم �لفوري لـ“�إ�رش�ئيل”. كما 

طلب �صمانات �أمنية من “�إ�رش�ئيل” على حياته، وعدم تعر�صه لل�صغوط و�لتعذيب 

يف �أثناء �حتجازه لديها.

لديه  ولََّدت  �صيا�صية  ح�صابات  �صوء  يف  �لقر�ر  هذ�  �تخذ  �لذي  هو  مرزوق  �أبو 

قناعة تامة باأن مثل هذه �خلطوة ال بّد �أن تعيد �إليه حريته من جديد، فهو و�ثق من 

�أن حكومة بنيامني نتنياهو ال تبحث عن متاعب �أمنية لنف�صها. ثم �إن زعيم �لليكود 
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ال ير�هن مثل ر�بني �أو برييز على �أن مثل هذه �خلطوة قد تاأتي له باأ�صو�ت �نتخابية 

من �ليمني �الإ�رش�ئيلي.

�أبو مرزوق على �صحب �ال�صتئناف �لذي  �إقد�م  �أن نو�صح ماذ� يعني  هنا مهم 

كان قد تقدم به لقر�ر �لت�صليم، بعد �أن رف�صت �لقا�صية وود �ال�صتئناف.

يوجد يف �لق�صاء �الأمريكي �أربع مر�حل ال�صتئناف �الأحكام:

�ملرحلة �الأوىل: يقدم �ال�صتئناف فيها �إىل قا�صٍ من درجة �أعلى من درجة �لقا�صي 

�لذي �أ�صدر �حلكم �مل�صتاأنف. فاإن �أّيد �لقا�صي حكم �لقا�صي �ل�صابق، ي�صبح من 

حّق �ملحكوم �ال�صتئناف ملرة ثانية.

�ملرحلة �لثانية: يقدم �ال�صتئناف فيها �إىل هيئة ق�صائية تت�صكل من ثالثة ق�صاة. 

�لهيئة ل�صالح �حلكم �مل�صتاأنف، ي�صبح من حّق �ملحكوم �ال�صتئناف  فاإن �صّوتت 

ملرة ثالثة.

كاملة،  للمحكمة  �لق�صائية  �لهيئة  �إىل  فيها  �ال�صتئناف  يقدم  �لثالثة:  �ملرحلة 

�ملحكوم  حّق  من  ي�صبح  �مل�صتاأنف،  �حلكم  �أيدت  فاإن  قا�صياً،   11 من  وتت�صكل 

�ال�صتئناف ملرة ر�بعة.

ويكون  �لعليا،  �لفيدر�لية  �ملحكمة  �أمام  فيها  �ال�صتئناف  يقدم  �لر�بعة:  �ملرحلة 

قر�رها قطعياً غري قابل لال�صتئناف.

غري �أن ��صتنفاد كل هذه �ملر�حل يحتاج �إىل وقت طويل قد يزيد عن �لعام، وقد 

يقارب �لعامني يظل �أبو مرزوق خاللها نزيالً يف مركز �الإ�صالح يف مانهاتن. وقد 

�ل�صيا�صية  �حل�صابات  من  يبدل  مبا  �لطويلة،  �لفرتة  هذه  خالل  �لظروف  تتغري 

دون  له  ُملّحاً  مطلباً  لـ“�إ�رش�ئيل”  مرزوق  �أبو  ت�صليم  يجعل  نحٍو  على  لنتنياهو، 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  على  حما�ص  حلركة  �لعنيفة  �لفعل  ردود  �إىل  يلتفت   �أن 

هذه �حلالة.

فاً قر�ره  �أبو مرزوق م�رّش�ً على �صحب طلب �ال�صتئناف، موظِّ لذلك، فقد كان 

هذ� يف �لوقت ذ�ته من �أجل ك�صب �أكب تعاطف عاملي مع ق�صيته، و�لت�صهري ما �أمكن 

مبمار�صات �لتعذيب و�لتنكيل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، ويف �أثناء �لتحقيق.
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�أولب�يت  مادلني  �إىل  عاجلة  مذكرة  كينيدي  مايكل  وجه   1997/1/27 يف 

�الأمريكية، كرر فيها ما ورد يف ر�صالته  Madeleine Albright، وزيرة �خلارجية 

ب�صحب  �لق�صاء  �إىل  �لتايل  �ليوم  يف  �صيقدم  ر�صمياً  طلباً  �أن  و�أكد  للوز�رة،  �الأوىل 

�ال�صتئناف، الفتاً نظر �لوزيرة �إىل �أن قانون �لواليات �ملتحدة يفر�ص يف هذه �حلالة 

�الإفر�ج عنه...! و�أكد  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل” خالل فرتة �صتني يوماً،  �أبو مرزوق  ت�صليم 

يف  للتعذيب  مرزوق  �أبو  تعر�ص  لعدم  �صمانات  طلب  على  �أخرى  مرة  كينيدي 

5
“�إ�رش�ئيل”؛ نظر�ً لل�صو�بق �لعديدة �ملعروفة يف هذ� �ملجال.

يار�ص  و�أن  مرزوق،  �أبو  موقف  جدية  يوؤكد  �أن  كينيدي  �أر�د  �لر�صالة  بهذه 

�لذي ال ت�صتطيع  �لقر�ر �ملفاجئ  �إرباكها بهذ�  �ل�صغط على �الإد�رة �الأمريكية عب 

حتمل تبعاته على عملية �ل�صالم يف حال �لت�صليم، كما �أنها لي�صت يف حاجة �إىل �ملزيد 

من �ل�صو�خ�ص على �نحيازها لـ“�إ�رش�ئيل”، بل و�ملز�ودة على �لتعنُّت �الإ�رش�ئيلي... 

�أمام �لر�أي �لعام و�ملجتمع �لدويل حني  �إذ كيف �صت�صبح �صورة �لواليات �ملتحدة 

�أن خا�صت �الإد�رة معركة  �أبو مرزوق، بعد  “�إ�رش�ئيل” �صحب طلب ت�صليم  تقرر 

�ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �تخاذ قر�ر بت�صليم رئي�ص  �أجل  �لقانون من  طويلة �صّد 

حلركة حما�ص؟!

�رشيف  حممد  �الآخر  و�ملحامي  كينيدي،  تقدم   ،)1997/1/28( �لتايل  �ليوم  ويف 

ب�صيوين بطلب �صحب �ال�صتئناف �أمام �لد�ئرة �لثانية للمحكمة �لفيدر�لية يف جنوب 

نيويورك جاء فيها:

�إىل  �ملقدم  ��صتدعائه  ي�صحب  مرزوق  �أبو  مو�صى  �ملُ�صتدَعى  �أن  �لعلم  ُيرجى 

 1996/10/11 �ل�صادر يف  للحكم  �لثانية،  �لد�ئرة  �ال�صتئنافية/  �لفيدر�لية  �ملحكمة 

�لقا�صية  من   1996/10/9 بتاريخ  �ملقدم  �ملقرتح  على  بناًء  �أعاله  �لق�صية   يف 

 Urgent letter, Reply to: Mousa Mohammed Abu Maarzook, from Michael Kennedy,  
5

  New York, to Madeleine Albright, Secretary of State, Washington, 27/1/1997.
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 �لتي رف�صت ��صتدعاء �ال�صتئناف �لذي طلب �أبو مرزوق فيه �ملثول 
6
كمبيل وود،

�أمام �ملحكمة، كما ويطالب �ال�صتدعاء باإيقاف عملية �لت�صليم. وبناء على ما تقدم، 

فاإن �ملُ�صتدَعى ي�صحب �ال�صتئناف �لذي �صبق له �لتقدم به، وقد قررت �لقا�صية 

7
ر عملية �لت�صليم. وود �إز�لة �لعر�قيل �لتي توؤخِّ

ويف �ليوم ذ�ته، وجه �ملحاميان ر�صالة �إىل �حلكومة �الأمريكية �أبلغاها فيها باأنهما 

“�إز�لة �أي  قّدما فعالً يف هذ� �ليوم طلباً ب�صحب �ال�صتئناف. وطلبا يف هذه �لر�صالة 

�إفادة خطية من  �لت�صليم الإ�رش�ئيل”. و�أرفقا بر�صالتهما  �إمتام  عو�ئق حُتول دون 

وقد  �ال�صتئناف،  �صحب  طلب  يف  عليها  �العتماد  مّت  �لتي  هي  نف�صه،  مرزوق   �أبو 

جاء فيها:

وكذلك  �ال�صتئناف،  حمكمة  يف  �لثانية  للد�ئرة  ��صتئنايف  ب�صحب  متعمد�ً  قمت 

�إيلَّ  ه  ُوجِّ مما  بريء  �أنني  من  �لرغم  وعلى  عني،  للمحامني  تعليماتي  �أ�صدرت 

�ل�صيا�صية،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صالح  �صيخدم  �عتقايل  يف  �ال�صتمر�ر  �أن  �إال  تهم،  من 

مع  للتحيز  �لعد�لة  �أ�ص�ص  كل  بتجاوز  قامت  �الأمريكية  �حلكومة  فاإن  ولالأ�صف 

�إ�رش�ئيل لغر�ص �عتقايل ب�صبب رئا�صتي للمكتب �ل�صيا�صي لـحما�ص، و�لذي يعمل 

منف�صالً متاماً عن �جلناح �لع�صكري، وبذلك �أ�صبحُت �صجيناً �صيا�صياً.

لقد �أكملت در��صتي �جلامعية )�لدكتور�ه( يف �لواليات �ملتحدة، و�أثناء ذلك كنت 

�أمار�ص �لن�صاط �ل�صيا�صي، وكانت �لواليات �ملتحدة على علم بذلك ومل �أرتكب �أي 

عمل �إجر�مي.

�لفر�صة  وُمنِحت  �الأمريكية،  �ملحاكم  يف  عادلة  بطريقة  ُحوِكمت  �أنني  ولو 

عليها،  بالتايل  الأجبت  �إيلّ،  هة  �ملوجَّ �لتهم  على  و�الأدلة  �لب�هني  على  لالطالع 

يف  حما�ص  م�صلحة  �صيخدم  مما  �صحيحة  وغري  قانونية  غري  �لتهم  �أن   ولتبني 

�ل�رشق �الأو�صط.

 Opinion and Order, In the Matter of Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook Petitioner,  
6

 against Warren Christopher as Secretary of State, et al., Respondents, by Kimba 
 M. Wood, United States District Judge, New York, 9/10/1996.

 Notice of Withdrawal of Appeal, by Mousa Abu Marzook, Appellant-Petitioner,  
7

 against warren Christopher as Secretary of State, and other American officials, 
   New York, 28/1/1997.
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�الأ�صا�صية  �حلقوق  من  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لفيدر�لية  �ملحكمة  حرمتني  لقد 

�لتي َعِملَْت بها طو�ل مائتي عام فيما يتعلق بت�صليم �ملطلوبني.

جل�صة  بعقد  طلبي  وُرِف�ص  للت�صليم،  �ل�صيا�صي  �ال�صتثناء  من  ُحِرمت  لقد 

�لفل�صطينيني  �أن  �لو��صح  ولكن  قط،  �ملا�صي  يف  يحدث  مل  و�لذي  حماكمة، 

و�مل�صلمني ال ُينَحون فر�صة �لعد�لة عند تعار�صها مع م�صلحة �إ�رش�ئيل. ولذلك، 

فاإنني  �الأطر�ف،  بع�ص  م�صالح  خلدمة  نيويورك  �صجن  يف  �لبقاء  عن  فِعو�صاً 

هت  منَح حماكمة على �لتهم �لتافهة �لتي ُوجِّ
ُ
�أف�ّصل �لذهاب �إىل �إ�رش�ئيل حيث �صاأ

�إيلّ، تلك �لتهم �لتي حّذر �مل�صت�صار �لقانوين حلكومة �إ�رش�ئيل، ووزير خارجيتها 

من  �أف�صل  �إ�رش�ئيلي  بقا�صٍ  �أحظى  قد  وبالتايل  م�صد�قيتها.  لعدم  �إ�صد�رها  من 

ق�صاة نيويورك.

عني  �لدفاع  وكالء  وجهت  فاإنني  هنا،  �لبقاء  من  غر�ص  �أيَّ  �أرى  ال  والأنني 

)�ملحامني( للطلب من �خلارجية �الأمريكية �لقيام بت�صليمي فور�ً. ويق�صي قانون 

�لواليات �ملتحدة بت�صليمي خالل 60 يوماً من �صحبي لطلب �ال�صتئناف.

نظام  على  �صينعك�ص  �ل�صيا�صية  ومرتتباته  حقي  يف  ُموِر�َص  �لذي  �لظلم  �إن 

لال�صت�صهاد.  �إ�رش�ئيل  �إىل  للذهاب  جاهز  �إنني  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �لعد�لة 

يف  �لذين،  �إ�رش�ئيل  �صجون  يف  �ملعتقلني  �آالف  �إىل  لالن�صمام  ذ�هب  �إنني 

�أجل  من  ُقتِلو�  �لذين  �إخوتي  �رشَِّف 
ُ
والأ و�لتعذيب،  لالإهانة  تعّر�صو�   معظمهم، 

ق�صيتهم �لعادلة.

ويف �لوقت �لذي �أتوقع فيه نف�ص �مل�صري، و�أ�صّك �أن �لواليات �ملتحدة �صتعمل �أي 

�صيء ملنع �إ�رش�ئيل من تعذيبي، فاإنني كذلك ال �أتوقع كقيادي �صيا�صي فل�صطيني 

�أن �أح�صل على حماكمة ومعاملة عادلة، وخ�صو�صاً يف �صوء �لدعاية �ل�صيا�صية 

حما�ص  و�أعمال  �أهد�ف  و�صد  �صدي  �حلالية  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صنها  �لتي 

�لوطنية �لقانونية.

�ملا�صية،  و�لن�صف  �ل�صنة  يف  جانبي  �إىل  وقفو�  �لذين  �أولئك  الأ�صكر  �إنني 

و�صاأ�صتمر يف ن�صايل من �أجل حتقيق �ل�صالم و�لعد�لة، �أينما كنت، وفيما تبّقى من 

�لوقت، للرجال و�لن�صاء و�الأطفال �لذين لي�ص لديهم من ي�صمعهم.
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وحملَت �الإفادُة تاريخ 1997/1/16، وُذيِّلَت مبالحظةٍ جاء فيها: 

ما �صبق �إفادة �صخ�صية الأبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

�صدرت عنه وهو يف �صجن مانهاتن �لفيدر�يل �لذي يكث فيه بدون كفالة وبدون 

وينتظر  �ل�صهر،  ون�صف  �صهر�ً   18 ملدة  منه  ولل�صماع  �لعادلة  للمحاكمة  جل�صة 

�صيا�صية  لدو�فع  �آخرين  �أعمال  م�صوؤولية  حتميله  ب�صبب  الإ�رش�ئيل  �لت�صليم 

و�أ�صباب غري قانونية.

ويقول �أبو مرزوق �إنه كتب هذه �الإفادة وهو د�خل �صجنه، و�أمالها على حماميه 

خل�صة عب �لهاتف كي ُتن�رَش يف �خلارج بغر�ص �إثارة �لر�أي �لعام و�ملجتمع �لدويل 

�صّد �الإد�رة �الأمريكية.

ال �صّك �أن هذه �الإفادة متثل حلقة بالغة �الأهمية من حلقات �لهجوم �مل�صاد على 

ت�صليم عن  �الإد�رة  هذه  ثني  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف  تهدف  �الأمريكية،  �الإد�رة   �نحياز 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال مل ت�صحب “�إ�رش�ئيل” طلب �لت�صليم.

ويف �الإطار ذ�ته، وجه �ملحامي مايكل كينيدي مذكرة عاجلة يف 19 �صباط/ فب�ير 

8
�إىل مادلني �أولب�يت وزيرة �خلارجية �الأمريكية جاء فيها:

ب�صحب  مرزوق  �أبو  �لدكتور  موكلي  قام   ،1997/1/28 يوم  تعلمني،  كما 

بالت�صليم،  عليه  حكمت  �لتي  �ال�صتئناف  حمكمة  �لثانية/  �لد�ئرة  من  ��صتئنافه 

وت�صتمر معاناة �أبو مرزوق من �ل�صعف و�لوهن يف �صجنه يف �ملركز �الإ�صالحي يف 

مانهاتن منذ 1995/7/25، ويتطلب قانون �لواليات �ملتحدة �أنه يتم ت�صليمه خالل 

60 يوماً من تاريخ �صحبه لال�صتئناف.

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  كلينتون  �لرئي�ص  عقد   ،1997/2/13 بتاريخ 

موؤمتر�ً �صحفياً يف �لبيت �الأبي�ص، و�صاأل �أحد �ل�صحفيني عما �إذ� كان هناك �إعادة 

نظر يف ت�صليم �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل؟ وقد �أجاب �لرئي�ص كلينتون على �ل�صوؤ�ل كما 

يلي: “�جلو�ب على ذلك �ل�صوؤ�ل �أننا مل نناق�ص هذ� �ل�صوؤ�ل؛ الأن �الأمر منظور �أمام 

�ملحكمة ولي�ص لدّي ما يكن �أن �أفعله بخ�صو�ص ذلك، وال ي�صتطيع رئي�ص �لوزر�ء 

 Urgent Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael  
8

Kennedy, New York, to Madeleine Albright, Washington, 19/2/1997.
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�أن يفعل �صيئاً بخ�صو�ص ذلك، وال ن�صتطيع مناق�صته حتى يتم حلُّه يف �ملحكمة”. 

وبتاريخ 1997/1/27 �أر�صلنا �إليكم �إخطار�ً ب�صحب مو�صى �أبو مرزوق/ ��صتئنافه. 

وقد مّت �صحب �ال�صتئناف من �ملحاكم. وبعدها قامت �لقا�صية كمبيل وود ب�صحب 

�أّي معوقات لت�صليم �أبو مرزوق. وملا كان �ال�صتئناف قد �ُصِحب منذ �أ�صابيع، فلم 

وز�رة  حتلّه  �أن  يجب  �أمٌر  و�إمنا  �الأمريكية”.  �ملحاكم  د�خل  حله  يجب  “�أمر�ً  يُعد 

�خلارجية. ويف �صوء ت�رشيح �لرئي�ص كلينتون يف 1997/2/13، فاإننا نخ�صى �أن 

تكون �حلكومة �الأمريكية ال تعلم �أن مهلة �ل�صتني يوماً قد بد�أت.

يف ر�صالة �صابقة لك، وبعدها لل�صكرتري تولبت، طلبنا �أن تقوم وز�رة �خلارجية 

باحل�صول على �صمانات من �إ�رش�ئيل باأن �أبو مرزوق لن ُيعذب.

�خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار  من  ر�صالة  تلقينا   1997/2/6 تاريخ  يف 

و�أننا  ر�صالتنا،  و�صول  يوؤكد   ]Michael Matheson[ ماث�صون  مايكل  �ل�صيد 

نكتب �الآن ملعرفة فيما �إذ� �أخذمت تلك �ل�صمانات، ونطلب �إعالمنا عن و�صولها.

كما �أننا نكتب للح�صول على �ل�صمانات �لتالية: 

   �أ. عدم ممار�صة �ل�صغوط �لنف�صية و�الإكر�ه على �أبو مرزوق.

ب. �أال يحاكم �أمام حمكمة ع�صكرية، و�إمنا �أمام حمكمة جنائية.

ج. �أن يح�رش حمامٍ �إ�رش�ئيلي جميع �جلل�صات �لتحقيقية.

�أقر عدد من �ملنظمات و�الأ�صخا�ص، مبا يف ذلك منظمة بت�صيلم، وهيومن  لقد 

و�إ�رش�ئيليون  �لدولية،  و�أمن�صتي   ،]Human Rights Watch[ ووت�ص  ر�يت�ص 

��صتخد�م  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يقدمه  �لذي  دقيقة”   60“ برنامج  يف  ر�صميون 

3 )1( من قر�ر�ت موؤمتر  �إن �ملادة  �إ�رش�ئيل لو�صائل �لتعذيب �صّد �لفل�صطينيني. 

��صتنكار �لتعذيب و�لو�صائل �ملوؤذية، وغري �الإن�صانية و�ملعاملة �ملهينة و�لعقوبات 

قد  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �الأ�صخا�ص  “ت�صليم  ينع  منه،  جزء�ً  �أمريكا  ت�صكل  و�لذي 

باأخذ  �خلارجية  وز�رة  تقوم  �أن  �حلتمي  من  �إنه  للتعذيب”،  فيها  يتعر�صون 

�صمانات لتحقيق �حلد �الأدنى من حقوق �الإن�صان ك�رشوط لتنفيذ قر�ر �لت�صليم.

معكم  فيه  نناق�ص  لقاًء  نطلب  ب�صيوين  �رشيف  �لبوفي�صور  و�رشيكي  �إنني 

و�صع �أبو مرزوق �أو مع ممثل عنكم، و�إننا ناأمل حتديد موعد قريب لذلك.
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 ]John McGrave[ جمريف  جون  كتبه  تقرير  عن  ن�صخة  مرفقاً  جتدون 

ملف  �إىل  ذلك  �إ�صافة  �آمل  مرزوق”...  �أبو  ت�صليم  �صيا�صية:  “�أمور   بعنو�ن 

�أبو مرزوق لديكم. 

كان �أول من �لتقط طرف �خليط، و�أدرك �أن �أبو مرزوق �أقدم على خطوة ت�صعه 

كانت  وملا  �لبيطانية.  �حلكومة  هي  عنه،  �الإفر�ج  �إىل  يوؤدي  طريق  بد�ية  على 

بريطانيا هي �لدولة �لتي توّجَه �أبو مرزوق من مطارها �إىل �لواليات �ملتحدة، وملا 

�إىل  �أر��صيها  بدخول  لهم  �مل�صموح  غري  باإبعاد  تق�صي  �الأمريكية  �لقو�نني  كانت 

�أزمة  �أمام  نف�صها  �لبيطانية  �حلكومة  جتد  �أن  وخ�صية  منها،  قِدمو�  �لتي  �لدولة 

�لبيطانية  �لهجرة  د�ئرة  وّجهت  و�أمنية.  قانونية  �أبعاد  ذ�ت  مفاجئة،  �صيا�صية 

التخاذ قر�ر بعدم �ل�صماح الأبو مرزوق بدخول �الأر��صي �لبيطانية.

وهكذ�، وبينما �أبو مرزوق يخو�ص من د�خل �صجنه معركة �الإفر�ج �صّد �الإد�رة 

تاريخ  حتمل  �لبيطانية  �لهجرة  د�ئرة  من  عاجلة  ر�صالة  يتلّقى  به  �إذ  �الأمريكية، 

1997/3/14، ت�صمنت قر�ر�ً غري قابل لال�صتئناف، مبوجب �لفقرة 5 من �ملادة 13 
�الأر��صي  يف  وجوده  الأن  �لبيطانية؛  �الأر��صي  دخوله  يحظر  �لهجرة  قانون  من 

�لر�صالة  وحملت  باالأمن،  تتعلق  الأ�صباب  �لبالد  على  باخلري  يعود  ال  �لبيطانية 

9
توقيع مدير د�ئرة �لهجرة.

ال �صّك �أن قر�ر �ال�صتئناف قد �أربك �الإد�رة �الأمريكية ب�صكل كبري، فال هي قادرة 

على ت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” �لتي بد�أت ت�رشِّب �ملعلومات بعدم رغبتها يف 

��صتالمه، و�أنها تفكر يف �صحب طلب �لت�صليم، وال هي قادرة على �الإفر�ج عنه على 

نحٍو يظهر هزيتها �أمامه. ولذلك، فقد م�صت �الأيام تباعاً وق�صيته يف حالة جمود 

مل ُيتَخذ �إز�ءها �أي قر�ر.

�أقل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ِقبَل  من  �لت�صليم  طلب  قر�ر  عن  �لرت�جع  كان  وقد 

�صعوبة من تر�جع �الإد�رة �الأمريكية.

ت�صلم  عن  �لتخلي  قرر  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  للر�أي  �لقول  ي�صتطيع   نتنياهو 

�أبو مرزوق؛ حفاظاً على �أمن مو�طنيه من �لعمليات �النتقامية �لتي يكن �أن ت�صنها 

Letter, by Immigration and Nationality Directorate, 14/3/1997.  
9
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يف  فقط  لي�ص  يظهرها،  �أن  �صاأنه  فمن  �الأمريكية  �الإد�رة  تر�جع  �أما  حما�ص.  حركة 

مظهر �ملهزوم �أمام حما�ص، و�إمنا يف مظهر �لعمالق �لتابع للقزم �الإ�رش�ئيلي.

ومن جهته، فاإن �لدفاع ظلَّ يالحق �الإد�رة على �لطريقة �الأمريكية يف �مل�صارعة 

�حلرة، �لتي ال تعطي للخ�صم َنَف�صاً �أو ق�صطاً من �لر�حة.

وهكذ� وّجه كينيدي وب�صيوين يف 1997/3/31 ��صتدعاًء للحكومة باإطالق �رش�ح 

�أو  ت�صليم  �رشورة  على  ين�ص  �لذي   ،3188 �لبند   ،18 �ملادة  مبوجب  مرزوق  �أبو 

�إطالق �رش�ح �ملُ�صتدَعى خالل �صتني يوماً من مو�فقته على �لت�صليم. وقال ��صتدعاء 

طلب �ملثول �أمام �ملحكمة للح�صول على �أمر ق�صائي:

ملا كان �أبو مرزوق قد �أز�ل جميع �لعقبات �أمام ت�صليمه يوم 1997/1/28، عن 

�لت�صليم كما كان �لقا�صي دويف قد حكم  طريق �صحبه ال�صتئنافه ومو�فقته على 

يوم 96/5/7، فاإنه على �حلكومة �أن ت�صلم �ملُ�صتدَعى �أو تفرج عنه قبل 1997/3/28.

ويو�فق  يقر  �ملُ�صتدَعى  من  وو��صح  كافٍ  �إخطارٍ  على  �حلكومة  ح�صلت  لقد 

فيه على ت�صليمه �لفوري ومبا يتفق مع �آمال �حلكومة، ويف �أي وقت، خالل �ملدة 

�ملن�صو�ص عليها يف �لقانون )60 يوماً(.

�ملدة  على  زيادة  �ملُ�صتدَعى  و�حتجاز  بذلك،  بااللتز�م  �حلكومة  �إخفاق  �إن 

�لتف�صيلية و�الأدلة  �إظهار �حلقائق  ُيعدُّ �صلباً حلريته وبدون  �ملحددة )60 يوماً(، 

�لر�بعة  للمادتني  مالفاً  �حتجازه  �صيكون  ولهذ�  �إليه.  �ملوجهة  �التهامات  على 

و�خلام�صة من د�صتور �لواليات �ملتحدة، وكذلك مالفة للمادة 18، �لبند 3188، 

10
من �تفاقية �لت�صليم.

يف �لوقت �لذي كان حماميا �لدفاع ينتظر�ن فيه رّد �حلكومة على هذ� �ال�صتدعاء، 

كينيدي  مايكل  �ملحامي  �إىل  معنونة  �الأمريكية  �حلكومة  من  ر�صالة  بتلّقي  ُفوِجئا 

�أبو مرزوق،  �إ�رش�ئيلياً بوقف طلب ت�صليم  �أنها )�حلكومة( تلقت قر�ر�ً  ُتعلِمه فيها 

ولكن دون �إلغاء حقها يف جتديد هذ� �لطلب يف �مل�صتقبل.

 Memorandum of Law in Support of Petition for Writ of Habeas Corpus and Order to  
10

 Show Cause, by Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook Petitioner, against Madeleine
 Albright as Secretary of State, and other American officials, New York, 31/3/1997.
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بعثت  �لتي  ر�صالتها  يف  �حلكومية،  �لعامة  �ملدعية  و�يت،  جو  ماري  وقالت 

�إن  ذ�ته  باملعنى  �أخرى  ر�صالة  باليد  �صلمته  ثم  �لفاك�ص،  بو��صطة  لكينيدي  بها 

للفل�صطينيني  �ملنا�صب  �جلو  توفري  بهدف  �خلطوة  هذه  على  �أقدمت  “�إ�رش�ئيل” 
ملحاربة “�الإرهاب”، وتفعيل �ملفاو�صات �ل�صلمية...!

د�ئرة  دعوى  ذمة  على  �العتقال  رهن  �صيبقى  مرزوق  �أبو  �أن  و�يت  و�أ�صافت 

م�صاء  بهذ�   Denise Cote كوت  دني�ص  �لقا�صية  �أبلغت  �إنها  وقالت  �صده.  �لهجرة 

�ليوم �ل�صابق، وطلبت منه �الإذن الإعالم حمامي �أبو مرزوق يف �صباح هذ� �ليوم... 

و�أن مكتبها �ت�صل مع مكتب �ملحامي كينيدي يف �لتا�صعة �إال ربع من هذ� �ل�صباح، 

وكذلك يف �لتا�صعة دون �أن يتلقى رد�ً.

�أن  يف  �ل�صكوك  يثري  ما  هو  �لعامة  �ملدعية  ر�صالة  ت�صمنته  ما  �أغرب  �أن  غري 

فهي  �الأمريكية.  بالقو�نني  و�لعبث  مرزوق  �أبو  �عتقال  مو��صلة  تعتزم  �حلكومة 

تقول يف ر�صالتها �إىل كينيدي �إن مكتبها �أبلغ �صباح �ليوم �ملعلومة ذ�تها مرة �أخرى 

�إىل �لقا�صية كوت يف مكاملة هاتفية م�صجلة طلبت �إبقاءها، وكذلك مكاملة م�صاء �ليوم 

11
�ل�صابق �رشِّيتنَْي..!

هل تعتزم احلكومة االأمريكية ابتداع ق�شاء �رّشي يف ق�شية اأبو مرزوق؟

يف  �لتقا�صي  جل�صات  �رشية  على  �حلفاظ  �لعامل  دول  كل  يف  للق�صاء  يحق 

على  �لعام  �لر�أي  لِع  يطَّ ال  حتى  �الإعالم  وو�صائل  �ل�صحافة  عن  �حلاالت  بع�ص 

خ�صو�صيات �ملتقا�صني، وملنع تاأثري �لر�أي �لعام على جمرى عملية �لتقا�صي، �أما 

�أن حتجب معلومات رئي�صية عن �أحد �أطر�ف عملية �لتقا�صي، فهذه بدعة �أمريكية 

غري م�صبوقة.

�أبلغته  �لقا�صية كوت  �إىل  �إىل �ملكاملتني �ل�رشِّيتنَْي ر�صالة  �إ�صافة  ووّجهت و�يت، 

فيها �أنه يف �صوء �صحب حكومة “�إ�رش�ئيل” طلبها ت�صليم �أبو مرزوق، فاإن �لواليات 

�إال  18 من �تفاقية تبادل �لت�صليم.  �ملتحدة لن ت�صعى الحتجازه وذلك وفقاً للمادة 

 See letter, By Fax, Reply to: Mousa Mohammed Abu Marzook, from Mary Jo White,  
11

 United States Attorney, to Michael Kennedy, New York, 3/4/1997.
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�أن �أبو مرزوق �صيظل حمجوز�ً على خلفية دعوى د�ئرة �لهجرة �صده �لتي تطالب 

بتطبيق �إجر�ء�ت �الإبعاد.

وت�صتدرك �ملدعية �لعامة قائلة “�إذ� �أر�د �أبو مرزوق بنف�صه �خلروج من �حلجز، 

فاإن ذلك �صيكون من �صاأن د�ئرة �لهجرة”.

�أن عر�ص يف وقت مبكر  �أبو مرزوق �صبق له  �أن  �أن و�يت كانت تدرك  وال �صّك 

جد�ً مغادرة �لواليات �ملتحدة و�لتنازل عن حقه يف �الإقامة فيها. وبالتايل فاإنها مل 

ل م�صوؤولية مو��صلة �حتجازه ب�صكل غري قانوين، معيدة �الأمر �إىل د�ئرة  ُتِرد حتمُّ

�لهجرة �لتي ي�صعب ت�صديق �أن قر�رها �ملفاجئ بعدم �ل�صماح بدخول �أبو مرزوق 

للواليات �ملتحدة يف 1995/7/25 قد مّت دون �ت�صاالت �رشية من ِقبَل جهة �صيا�صية 

يف �حلكومة �الأمريكية، على غر�ر �الت�صاالت �ل�رشية �لتي تلقاها �لقا�صية كوت...!

، فاإن كينيدي مل ُي�صع حلظة و�حدة من �لوقت. فهو، يف �لتاريخ ذ�ته،  على كلٍّ

بوهلر  �حلكومي  �لعام  و�ملدعي  كوت،  �لقا�صية  من  لكل  عاجلتني  ر�صالتني  وجه 

�ُصلّمتا باليد.

 �عرت�ص كينيدي على ر�صالة كان بوهلر قد وجهها 
12

�لقا�صي؛ �إىل  يف ر�صالته 

 وقال كينيدي �إن هذه �لر�صالة ت�صلب 
13

بالتاريخ ذ�ته )1997/4/3( باليد للمحكمة.

�ملحكمة من �صلطاتها �لق�صائية على طريف �لق�صية و�لق�صايا �لو�ردة يف �ال�صتدعاء 

�لهجرة  د�ئرة  �أن  كينيدي  وذكر  �ملحكمة.  �أمام  رفعه  �أن  مرزوق  الأبو  �صبق  �لذي 

 Carol ومدير �ملنطقة كارول ت�صاز ،Doris Meisner ممثلة مبديرها دوري�ص ميزنر

�أم ال،  �أبو مرزوق  �إذ� كانت تريد مو��صلة �حتجاز  �ملعنية بتحديد ما  Chasse هي 

ولي�ص مّدعي عام �حلكومة.

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, et al., from Michael Kennedy,  
12

to Denise Cote, United States District Judge, New York, 3/4/1997.

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, et al., from Robert Buehler,  
13

 Assistant United States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New
 York, 3/4/1997.
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و�أ�صاف كينيدي: 

�إننا ن�صعر ب�رشورة تذكري �حلكومة، �عتماد�ً على ما �صدر عنها �أمام �ملحكمة، 

�أن يتوفر يف �ل�صاعة �خلام�صة  باأن �جلو�ب �ملخت�رش �ملطلوب من �حلكومة يجب 

�لتي  �لقانونية  �ملبر�ت  على  يحتوي  و�لذي   ،)1997/4/3( ذ�ته  �ليوم  م�صاء  من 

ترغب يف تقديها لتبير �ال�صتمر�ر يف �حتجاز �أبو مرزوق. و�أن على �ملحكمة �أن 

تعّد �أيَّ �صبٍب ال ُيذكر يف ردها م�صقطاً.

و�أ�صار كينيدي �إىل �أن �ل�صاعة حلظة تقديه لهذه �ملذكرة هي �خلام�صة ع�رش�ً، 

وقال �إن موقف �ملُ�صتدَعى )�أبو مرزوق( يتلخ�ص يف �أن �حلكومة �ألغت طلبها �لذي 

يدعم �ال�صتمر�ر يف �حتجازه. و�أن �ملّدعي �لعام و�يز هو �لذي بادر باإجر�ء�ت �الإبعاد 

خطّي.  قر�ر  باإ�صد�ر  �ملحكمة  تقوم  �أن  قبل  �صفوية  حمادثة  �أثناء  يف  �ملحكمة  �أمام 

�إنها هي �جلهة  �الإجر�ء�ت حيث  �ملُ�صتدَعى من تلك  �إعفاء  �ملحكمة  فاإن على  وعليه 

يومي  مرتني  الت�صاله  �لعام  �ملّدعي  من  �نزعاجه  كينيدي  و�أبدى  بذلك.   �ملخّولة 

2-3 ني�صان/ �أبريل مع �لقا�صي، وطلبه من �ملحكمة �إبقاء م�صمويَن �ملكاملتني �رشياً. 
�الأمور ويطلب ن�صخه من حمتوى  �أبو مرزوق يعار�ص �رشّية مثل هذه  �إن  وقال 

�لت�صليم.  عملية  بتعليق  �إ�رش�ئيل  �إجر�ء�ت  نرف�ص  “�إننا  �لقول:  وكرر  �ملكاملتني. 

وبالتايل، فاإننا نطالب باأال يكون الإ�رش�ئيل �حلق بتجديد طلب �لت�صليم بعد �صحبه”.

ودون �أي مو�ربة، �أ�صاف كينيدي: “�إننا، وبكل حزن و�أمل، ن�صّكك يف م�صد�قية 

حكومة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صاحبة �لعقل �ملنفرد يف تعاملها مع �أبو مرزوق، 

و��صتعد�د م�صوؤوليها لقلب �لقو�نني، و��صتخد�م م�صاعيهم �ل�صيا�صية �ملوؤقتة”.

و�أكد كينيدي على �ملطلب �لد�ئم الأبو مرزوق باملثول �أمام �ملحكمة، وحدد رغبته 

يف �أن يتم ذلك يف �ل�صاعة �خلام�صة من م�صاء 7 ني�صان/ �أبريل.

يف �ملر�ت �ل�صابقة، كان �أبو مرزوق يطلب �ملثول �مام �ملحكمة للرد على حمتويات 

طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. �أما يف هذه �ملرة، فاإنه يريد ��صت�صد�ر قر�ر باالإفر�ج عنه، 

بعيد�ً عن م�صاومة �أر�دت �حلكومة �الأمريكية �أن تفر�صها عليه. يريد وهو يف هذه 

بد�أت  قد  كانت  �حلكومة  �أن  حني  يف  منت�رش�ً،  �ملو�جهة  هذه  من  يخرج  �أن  �حلالة 

ت�صت�صعر خطورة ذلك. و�أر�دت �أن تفر�ص عليه �رشوطاً مذلة نظري مو�فقتها على 
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�إىل رفع معنويات  �أن تخرجه من �ل�صجن منك�رش�ً مبا ال يوؤدي  �أي  �الإفر�ج عنه... 

حركة حما�ص يف �ملو�جهة �لتي تخو�صها �صّد “�إ�رش�ئيل”، و�لعملية �ل�صلمية �لتي 

ترعاها �لواليات �ملتحدة.

�لر�صالة �لثانية وجهها كينيدي �إىل �ملدعي �لعام روبرت بوهلر قال فيها �إنه يوؤكد 

ما جاء يف �ملحادثة �لهاتفية �لتي جرت بينهما �صباح ذلك �ليوم، حيث �أبلغه بوهلر 

باأن “�إ�رش�ئيل” �صحبت ر�صمياً طلبها ت�صليم مو�صى �أبو مرزوق، و�أن �أبو مرزوق 

�صيبقى رهن �الحتجاز حتى تتم �إجر�ء�ت �الإبعاد. و�أكد كينيدي يف تلك �لر�صالة مرة 

�أخرى، �أن �أبو مرزوق �صبق له �أن و�فق على �الإبعاد منذ �لبد�ية ويف 1995/7/28، 

�لتي جاء منها يف  �الأردن  �إىل  �إبعاده  يتم  باأن  �ملو�فقة ويطالب  تلك  �الآن  و�أنه يكرر 

1995/7/25 “حيث �إن �لقانون يتطلب منكم ذلك”.

�أن �الإبعاد ال  �أبو مرزوق يو�فق على �الإبعاد على �لرغم من  �إن  وقال كينيدي: 

كعذر  �الإبعاد  “�إجر�ء�ت  ��صتخد�م  ينبغي  ال  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملو�طنني.  على  ينطبق 

الحتجاز �صخ�ص يف �لواليات �ملتحدة، والأنكم م�صتمرون يف �حتجاز موكلي ب�صبب 

�إجر�ء�ت �الإبعاد، فاإن �ال�صتدعاء �لذي تقدمت به للمثول �أمام �ملحكمة ما ز�ل قائماً، 

14
ويجب �أن �أتلقى �لرد منكم قبل �ل�صاعة �خلام�صة من م�صاء هذ� �ليوم”.

ملاذا يطلب اأبو مرزوق االإبعاد اإىل االأردن؟

�لو�قع �أن �أبو مرزوق مل يتوجه �إىل �لواليات �ملتحدة من �الأردن مبا�رشة، فهو 

�لتي ق�صى فيها  �ليمن  �إىل  1995 توجه  �أيار/ مايو  �الأردن يف  �إبعاده من  مّت  عندما 

قر�بة �ل�صهر، ثم توجه �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حماوالً �حل�صول على 

ت�رشيح �إقامة لزوجته و�أوالده. ومن هناك )دبي( توجه �إىل نيويورك عب لندن.

مبا�رشة،  �ملتحدة  للواليات  مرزوق  �أبو  منه  توجه  �لذي  �لبلد  حتديد  ريد 
ُ
�أ �إذ� 

�أر��صيها قط يف تلك �لرحلة �ملنكودة،  �لتي مل يدخل  �لبلد يغدو بريطانيا  فاإن ذلك 

�إذ �إنه �لتقى يف مطارها بالزوجة و�الأوالد �لذين �لتحقو� به من �لعا�صمة �الأردنية 

 Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
14

Robert Buehler, New York, 3/4/1997.
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�أن  يكن  بريطانيا  عن  ُيقال  وما  �ملتحدة.  �لواليات  �إىل  معاً  رحلتهم  ليو��صلو� 

ُي�صتخدم للقيا�ص على دولة �الإمار�ت �أو �ليمن �للتنَْي، و�إن دخل �أر��صيهما، فاإنه مل 

يُكن مقيماً يف �أي منهما. �إنه كان يقيم يف �الأردن. لوال �أنه تقرر �إبعاده من �الأردن مَلَا 

فكر يف �لعودة و�أ�رشته �إىل �لواليات �ملتحدة.

وقد  �الأمريكيني،  �ملو�طنني  �إبعاد  يجيز  ال  �لذي  �الأمريكي  �لقانون  �أن  و�لو�قع 

كان �أبو مرزوق يف ِعد�دهم، حيث �إنه كان يحمل جرين كارد، ين�ص على �إبعاد غري 

منها.  قدمو�  �لتي  �لدولة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  دخول  من  ينعون  �لذين  �ملو�طنني 

غري �أن �الإد�رة �الأمريكية �لتي لََوت �لقانوَن �الأمريكي وخرقته منذ �لبد�ية يف هذه 

�أنها  �أدركت  وعندما  للقانون.  خالفاً  مرزوق  �أبو  �إبعاد  على  ت�رش  كانت  �لق�صية، 

�صتخ�رش �الأمر �أمام �لق�صاء بالرغم من كل �لتوجيه �ل�صيا�صي �لذي تقوم فيه طو�ل 

مرزوق  �أبو  حمامي  مع  �ت�صاالت  خالل  من  ت�صعى  بد�أت  �لق�صية،  هذه  مر�حل 

للتو�صل �إىل �صفقة حتفظ لها ما تبقى من ماء �لوجه.

كانت  بل  باملفاو�صات،  تكون  ما  �أ�صبه  كانت  �لتي  �الت�صاالت  هذه  خالل 

مفاو�صات حقيقية، عر�ص ممثلو �حلكومة �الأمريكية )�الدعاء �لعام( ��صتعد�دهم 

للمو�فقة على �إطالق �رش�ح �أبو مرزوق �رشيطة �أن يتوجه من �لواليات �ملتحدة �إىل 

ٍ من هذين �لبلدين. وقد و�صعت لذلك عدة �رشوط: �الأردن �أو م�رش لالإقامة يف و�حد

�أوالً: عدم قيام �أبو مرزوق بزيارة عددٍ من �لدول؛ هي ليبيا، و�صورية، و�لعر�ق، 

و�ل�صود�ن، و�إير�ن.

تاريخ  من  �عتبار�ً  �أ�صهر  �صتة  ملدة  �إليه  ُيبَعد  �لذي  للبلد  مغادرته  عدم  ثانياً: 

و�صوله �إليه.

ثالثاً: �أن يعلن �إد�نته لـ“�الإرهاب”.

ر�بعاً: �أن يعتزل �لعمل �ل�صيا�صي.

�أن  تو�صك  �لتي  �لهزية  قلب  هو  �ل�رشوط  هذه  �إمالء  حماولة  من  �لهدف  كان 

تلحق بالواليات �ملتحدة و�إد�رة �لرئي�ص كلينتون �إىل �نت�صار... وعدم حتقيق �أجو�ء 

وعدم  بل  “�إ�رش�ئيل”...  �صّد  وعملياتها  ن�صالها  يف  �الندفاع  على  حما�ص  ت�صّجع 
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حتقيق �أجو�ء تدفع قطاعات �أو�صع من �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني لاللتفاف 

حول حما�ص، كما حدث مع حركة فتح يف �أعقاب معركة �لكر�مة )1968/3/21(.

�إال �أن �أبو مرزوق رف�ص كل هذه �ل�رشوط، كما رف�صها �الأردن، وكذلك م�رش، 

فريه لوي�ص  و“�إ�رش�ئيل”،  و�لقاهرة،  عّمان،  من  لكل  بها  قام  �لتي  �لزيارة   خالل 

Louis Freeh رئي�ص �الأف بي �آي.

يف عّمان �جتمع فريه مع رئي�ص �لوزر�ء د. عبد �ل�صالم �ملجايل وعر�ص عليه �إبعاد 

�أبو مرزوق �إىل �الأردن وفقاً لهذه �ل�رشوط، فطلب منه �نتظار عودة �مللك �لذي �لتقاه 

فور عودته من زيارة خارجية، و�أبلغه برف�صه لهذه �ل�رشوط، و�عتذ�ر �الأردن عن 

��صتقبال �أبو مرزوق مبوجبها.

�أما يف �لقاهرة، فلم تكتِف م�رش برف�ص هذه �ل�رشوط، بل �إن عمرو مو�صى وزير 

�خلارجية �صخر من �مل�صوؤول �الأمريكي عندما �صاأله: �أي عمل تريدونه �أن يار�ص 

�إْن مل يار�ص �لعمل �ل�صيا�صي؟

وكان �ل�صوؤ�ل يحمل يف ثناياه تلميحاً �إىل ما �إذ� كانت �لواليات �ملتحدة تريد من 

�أبو مرزوق �أن يار�ص �لعمل �لع�صكري؟

من  �مل�صاومة  �لعام  �ملدعي  بد�أ  خائباً،  بالده  �إىل  �آي  بي  �الأف  رئي�ص  عودة  بعد 

�أو  �إليها  �مل�صار  �ل�رشوط  من  باأي  يقبل  علّه  �ملحامني،  عب  مرزوق  �أبو  مع  جديد 

تخفيفها. وقد كان حماموه ييلون �إىل ذلك. بل �إن هناك د�خل حما�ص من كان يرى 

�لعام بد�أ يركز يف �ت�صاالته على �رشطني �ثنني  و�أن �ملدعي  �أي�صاً، خ�صو�صاً  ذلك 

فقط:

�الأول: عدم مغادرة �أبو مرزوق �الأردن ملدة �صتة �أ�صهر.

�إد�نته  �لطرفني، بدالً من  �ملدنيني من كال  �إد�نته قتل  �أبو مرزوق  �إعالن  �لثاين: 

لـ“�الإرهاب” ب�صورة عامة.

على  �الأمريكي، ظّل ُم�رش�ً  �ل�صجن  �لنُُحول د�خل  بالغ  �لذي غد�  �لرجل  �أن  �إال 

رف�ص مبد�أ قبول �أي �رشط كان، حتى لو �قت�رش �ل�رشط �الأمريكي على �أن يخطو 

خطوته �الأوىل خارج زنز�نته حايف �لقدمني دون �أن ير�ه �أحد.
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ففي �لوقت �لذي كان حماموه ي�صجعونه على �لقبول باأي �رشط تافه، خ�صية �أن 

يوؤدي رف�صه باالإد�رة �الأمريكية �إىل تلفيق تهمة �أخرى تطيل �أمد حب�صه من جديد، 

كان هو يخ�صى من �أن مو�فقته على �أي �رشط قد تكون �لبد�ية على طريق حماولة 

�إمالء �ملزيد من �ل�رشوط وك�رش �إر�دته.

و�إز�ء �إ�رش�ره على �لرف�ص، ��صُطرت �الإد�رة �الأمريكية يف نهاية �ملطاف �إىل طيِّ 

�صفحة �ل�رشوط، �صاعدها على ذلك �أن �الت�صاالت �ملتعلقة بهذ� �الأمر كانت جتري 

بتكتٍُّم بالغ.

مرزوق،  �أبو  حمامو  كان  �ل�رشوط،  �إمالء  ملفاو�صات  مو�زٍ  خط  على   ، كلٍّ على 

كما �أ�رشنا، يعملون على طلب مثوله �أمام �لق�صاء؛ كي يح�صل على قر�ر ق�صائي 

�لق�صاء؛  �أمام  مثوله  تعطيل  على  تعمل  كانت  �الإد�رة  �أن  حني  يف  عنه،  باالإفر�ج 

على  مو�فقتها  مقابل  بع�صها  �أو  ب�رشوطها  �لقبول  �إىل  �الأمر  نهاية  يف  ي�صطر   كي 

�الإفر�ج عنه.

لذلك، فاإن �ملدعي �لعام بوهلر مل يرد على مذكرة �ملحامي مايكل كينيدي م�صاء 

3 ني�صان/ �أبريل. كما �أن �ملحكمة مل تنعقد يف ذلك �مل�صاء ليمثل �أبو مرزوق �أمامها. 
وقد تاأخر �لرد على مذكرة كينيدي �إىل 6 ني�صان/ �أبريل، وجاء يحمل توقيع ماري 

ر�صالتها  يف  تنقل  �إنها  �رش�حة  و�يت  وقالت  بوهلر.  �إمرة  حتت  تعمل  �لتي  و�يت 

�إىل بوهلر. وتلخ�ص  هذه رّد �حلكومة �الأمريكية على ر�صالتي كينيدي �ملوجهتني 

�لرد يف �لتايل: “مل يذكر �ملُ�صتدَعى يف ر�صالته ما ُيفَهم منه عدم مالَءمة �حتجازه مع 

�ملُ�صتدَعى  �الإبعاد غري قانوين. كما و�أن  �أن  �الإبعاد، و�إمنا ذكر  �إجر�ء�ت  ��صتكمال 

�أجل �خلروج بكفالة من �حلجز �لذي قررته د�ئرة  مل ي�صتنفد جميع �لو�صائل من 

15
�لهجرة، ولذلك يجب رف�ص طلبه باملثول �أمام �ملحكمة”.

�إز�ء ذلك، فقد رفع كينيدي مذكرة جديدة �إىل �لقا�صية كوت يف 1997/4/9، جاء 

16
فيها: 

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, from Mary Jo White, United  
15

 States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New York, 6/4/1997.

 Letter, Reply to: Marzook v. Albright, et al., from Michael Kennedy, Attorney for  
16

Petitioner, to Denise Cote, New York, 9/4/1997.
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هذه ر�صالة تدعم وجهة نظر دفاع �ملُ�صتدَعى �ل�صفوية �لتي رد بها على ر�صالة 

�حلكومة �إىل �ملحكمة، وفيها �أمر�ن:

1. �الحتجاز لغر�ص �لت�صليم ومرور �لوقت.

2. تطبيق قر�ر قا�صي �لهجرة با�صتمر�ر �الحتجاز من �أجل �الإبعاد.

لتنفيذ   18 �ملادة  تتطلبهما  �للذ�ن  �ل�صهر�ن  مرَّ  فقد  �الأول  باالأمر  يتعلق  فيما 

عملية �لت�صليم، من 1/28-97/3/28. وملا مل يتم تنفيذ �لت�صليم خالل �ملدة �ملحددة، 

فاإن على �ملحكمة �إلغاء �الحتجاز لغر�ص �لت�صليم.

باأمر )قر�ر( �حتجاز، فاإنه ال بّد من قر�ر الإلغاء  وملا كان �ملُ�صتدَعى حمجوز�ً 

ذلك. ولي�ص هناك ما يبر ذلك. و�أن ف�صل �حلكومة يف �لت�صليم يقت�صي ح�صوله 

على قر�ر الإلغاء طلب �لت�صليم.

�إن �لغر�ص من �حتجاز �ملُ�صتدَعى من ِقبَل قا�صي �لهجرة هو �الإبعاد. ِعو�صاً 

عن �أن �الإبعاد ملو�طن مل يرتكب �أي عمل �إجر�مي يف �لواليات �ملتحدة �إجر�ء غري 

�ملغادرة  يف  يرغب  وكذلك  بالدخول  له  ي�صمح  ال  ملو�طن  �الحتجاز  فاإن  �صحيح، 

�أي�صاً �أمر غري قانوين.

�إن �حتجاز �ملُ�صتدَعى لل�صببني �لو�ردين �أعاله غري مبر، وله �حلق �لقانوين 

يف �أال يح�صل يف �لوقت �لذي ينبغي �إ�صد�ر ت�رشيح الإلغاء �أمر �لت�صليم ب�صبب عدم 

�رشعيته �لقانونية، فاإن �حتجاز �ملُ�صتدَعى من ِقبَل قا�صي د�ئرة �لهجرة يحتاج 

�إىل قر�ر حمكمة. وهذ� ال يعني تعطيل �لق�صية �ملتعلقة باالإبعاد. وعلى �ملحكمة �أن 

تتعامل مع ما هو قانوين وغري قانوين يف �حتجاز �ملُ�صتدَعى.

من �لو��صح �أن �حلكومة طلبت من �ملحكمة �حتجاز �ملُ�صتدَعى، مالفة بذلك 

�لد�صتور، وقد كان ذلك باالت�صال بني �ملحكمة و�حلكومة عب �ملر��صالت �ملغلقة، 

و�إن هذ� �أمر مريب و�إن حمامي �لدفاع ي�صكك يف بع�ص ما ذكر يف هذه �ملر��صالت، 

لهذ� يجب �إطالع حمامي �لدفاع على حمتويات هذه �ملحادثات و�ملر��صالت، و�إال 

فاإنه يجب �أن تكون مفتوحة للعامة �أي�صاً )علنية(.

�لنتيجة: �إن �مل�صكلة �الأ�صا�صية تكمن يف �إهمال ممثل �حلكومة لطلب �ملُ�صتدَعى 

�أن  يف  وكذلك  �صده،  وردت  �لتي  لالتهامات  بالتف�صيالت  بتزويده  يق�صي  �لذي 

�حلكومة تتبع كل �لو�صائل �ل�رشورية لالإبقاء على �ملُ�صتدَعى حمجوز�ً يف هذ� �لبلد 

حتت �صعار “�إنها تريد �إبعاَده”.
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حمل  وقد  �لقا�صي،  من  ولي�ص  �حلكومة  من  جاء  كينيدي  مذكرة  على  �لرد 

�لرد:  ذلك  وملخ�ص  �أبريل.  ني�صان/   11 وبتاريخ  و�يت،  ماري  توقيع  �أخرى  مرة 

عن  �الإفر�ج  فيها  يطلب  �لتي  �الأخرية  �لر�صالة  يف  �أمور  من  �أُثري  ما  كل  �أنه  “مبا 
�أمام �ملحكمة  �أدلة، فاإن ��صتدعاء �ملثول  �أبو مرزوق غري مبر ولي�ص عليه   مو�صى 

17
مرفو�ص”...! 

يف هذه �الأثناء كانت قد بد�أت �ت�صاالت �أخرى مع د�ئرة �لهجرة �لتي كانت �أول 

7 ني�صان/ �أبريل بعـث كينيدي  من قرر �حتجاز �أبو مرزوق للنظر يف �إبعاده. ففي 

بر�صالة �إىل د�ئرة �لهجرة جدد فيها �لعر�ص �لذي كان قد تقدم به �ملحامي �ل�صابق 

�صتانلي كوهني �إىل �لد�ئرة يف �جلل�صة �الأوىل �لتي عقدتها حمكمة �لد�ئرة للنظر يف �أمر 

�إبعاده يف 1995/8/2.

ويف 1997/4/9 تلّقى كينيدي �لرد من مايكل لندمان، م�صاعد مدير د�ئرة �لهجرة، 

�إىل �جلهات �لر�صمية يف وز�رة �لعدل، و�أتبع ذلك  �أن ر�صالته قد ُحوِّلت  �أبلغه  �لذي 

باإير�د بع�ص �لت�صاوؤالت تتعلق �أولها مبا ورد يف ر�صالة كينيدي من �أن �أبو مرزوق 

 .1995 �أغ�صط�ص  �آب/  �لذي قدم يف  �لعر�ص  �لفقرة �خلام�صة من  �الآن على  يتحفظ 

�إىل �لواليات �ملتحدة  “يتنازل عن حقه يف �لعودة  �أن  وكانت تلك �لفقرة تن�ص على 

�لذي  �جلديد  �لعر�ص  “�إن  لندمان  ويقول  �مل�صتقبل”.  يف  ذلك  تاأكيد  يف  يبحث  ولن 

�خل�صو�ص  بهذ�  مرزوق  الأبو  �مل�صتقبلية  �لنو�يا  �إىل  يتعر�ص  مل  كينيدي  به  تقدم 

وحقوقه من حيث �إعادة �لطلب بالدخول �إىل �لواليات �ملتحدة، حيث كان ال بّد من 

18
�لتعر�ص لذلك”.

وال �صك �أن �إبعاد �أبو مرزوق غري �لقانوين هو �لهدف �الأول لالإجر�ء�ت �حلكومية 

مو�فقة دون  يتحقق  �أن  يكن  ال  �لهدف  هذ�  لكن   .1995/7/25 يف  �ُتِخذت   �لتي 

�رش�حه  �إطالق  نظري  حينه  يف  ذلك  �قرتح  قد  كان  فاإنه  ولذلك،  ذ�ته.  مرزوق  �أبو 

�لذي  �لب�صع  �ل�صيناريو  هذ�  �الأمريكية  �الإد�رة  �أخرجت  �أن  بعد  �أما  عاجل.  ب�صكل 

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, from Mary Jo White, United  
17

States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New York, 11/4/1997.

 Letter, Reply to: Abu Marzook, from Michael Lindemann, Assistant Director, Office  
18

of Immigration Litigation, Washington, to Michael Kennedy, New York, 9/4/1997.
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 ��صتغرق كل �صفحات هذ� �لكتاب، فاإنه مل يُعد هنالك من �رشورة للتنازل عن حّق 

�الإد�رة  و�أن  �صيّما  ال  فيها،  و�الإقامة  �ملتحدة  للواليات  �لدخول  يف  مرزوق  �أبو 

يغادر  �أن  بعد  حتى  عليه  �رشوط  الإمالء  �صغوطها  تو��صل  تز�ل  ما  �الأمريكية 

�أر��صيها، حتت وطاأة �لتلويح باإمكانية تلفيق تهمة �أخرى له تبقيه يف �ل�صجن.

باإمكانية تر�جعه عن حقه  ِقبَل حماميه  �لتلويح من  ولذلك، فقد كان �رشورياً 

يف �لدخول الأمريكا و�الإقامة فيها. وهذ� ما �أثار حفيظة �حلكومة �الأمريكية كما هو 

و��صح من رّد د�ئرة �لهجرة. 

�إليها يف �لر�صالة(  �أن �ل�رشوط �ملتعلقة بالفقرة �خلام�صة )�ملُ�َصار  ويرى لندمان 

ت�صبب �إ�صكاالت...! وتطرح ر�صالة لندمان ت�صاوؤالت �أخرى تتعلق بالفقرة �لثالثة 

من �لعر�ص �لتي تقول: “يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ��صتئناف �لقر�ر �لقا�صي 

�مل�صتقبل  �لق�صية يف  �إعادة ملف  يتنازل عن حقه يف  و�أنه  �أو ت�صفريه، كما  باإبعاده 

الإعادة �لنظر يف هذ� �لقر�ر”. ويقول لندمان: “حتدد �لفقرة 3 من �لعر�ص �حلقوَق 

�ملبا�رشة  �لهجمات  جميع  متنع  �أن  “يجب  وي�صيف  موكلك”.  عنها  يتنازل  �لتي 

�أجل  من  �أعمال  و�أي  �الأ�صباب،  من  �صبب  الأي  �جلماعية  و�الأخرى  �مل�صتقبلية، 

�الإعفاء”. �أي �أن �الإد�رة �الأمريكية كانت تخ�صى تعر�صها لعمليات �نتقامية تنفذها 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  �إطالق �رش�ح رئي�ص  بعد  �الأمريكية  �مل�صالح   حركة حما�ص �صّد 

�ل�صابق للحركة.

بني  ما  يربط  كينيدي  عر�صه  وجدد  كوهني  به  تقدم  �لذي  �لعر�ص  كان  وملا 

�لعربية �الإمار�ت  دولة  �إىل  �آمناً  وو�صوله  �لتنازالت  بهذه  مرزوق  �أبو   �لتز�م 

�لالحق، وملا كانت  �لعر�ص  �الأردن يف  �أو  �الأ�صا�صي،  �لعر�ص  �ملتحدة، كما ورد يف 

فاإن  �لقر�صنة،  �إىل  �للجوء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  عودة  عدم  ت�صمن  ال  �الأمريكية  �الإد�رة 

لندمان يقول يف ر�صالته: “�إن �الحتياطات �الأمنية �لتي تطلبها ملوكلك يف �أثناء عملية 

مع  وبالتن�صيق  �حلكومة،  يف  �الأمن  م�صوؤويل  على  عر�صها  يجب  )�الإبعاد(  �لتنقل 

�جلهات �لتي �صتقرر م�صتقبله”.

�إز�ء هذه �ملماطلة �لو��صحة، وّجه كينيدي يف 1997/4/14 ر�صالتني... و�حدة �إىل 

وزيرة �خلارجية مادلني �أولب�يت، و�أخرى �إىل �لقا�صي كيفن دويف.
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طلب  �صحب  �أن  له  �صبق  مرزوق  �أبو  �أن  �إىل  �أ�صار  �أولب�يت  �إىل  ر�صالته  يف 

و�أنه  لـ“�إ�رش�ئيل”،  للق�صاء ب�صاأن قر�ر ت�صليمه  به  �لذي كان قد تقدم  �ال�صتئناف 

�حلكومة  قررت  �أن  بعد  �رش�حه  �إطالق  �حلكومة  على  يتوجب  كان  ذلك  على  بناء 

�الإ�رش�ئيلية بدورها �صحب طلب ت�صليمه.

كان  فاإنه   ،1997/1/28 يف  �ال�صتئناف  طلب  �صحب  قد  مرزوق  �أبو  كان  وملا 

يتوجب �إطالق �رش�حه يف 1997/3/28، �أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل” قبل ذلك �لتاريخ. 

با�صتدعاء   1997/3/31 بتاريخ  يتقدم  جعله  مما  يحدث،  مل  هذ�  من  �صيئاً  �أن  غري 

يطلب فيه �ملثول �أمام �ملحكمة على �أمل ��صت�صد�ر قر�ر ق�صائي باإخالء �صبيله. وقد 

مّت   ،1997/4/1 �ملحكمة يف  �لعام يف  �أبو مرزوق و�الدعاء  �جتماع بني حمامي  عقد 

�التفاق فيه على حتديد موعد ملثوله �أمام �ملحكمة يف �ليوم �لتايل، غري �أن �حلكومة 

ممثلة باالدعاء �لعام �ت�صلت م�صاء ذلك �ليوم باملحكمة، بعد �أن تلقت طلباً �إ�رش�ئيلياً 

�أبو مرزوق بالقر�ر �الإ�رش�ئيلي  �إعالم حمامي  بوقف طلب �لت�صليم، طالبة تاأجيل 

�أي�صاً و�صع حمتويات هذه  �لتايل. وقد طلبت �حلكومة  �ليوم  �جلديد حتى �صباح 

�ملكاملة، ومكاملة �أخرى جرت يف �ليوم �لتايل، يف ملفات �رشية وعدم �إطالع حمامي 

مرزوق  �أبو  طلب  كوت  �لقا�صية  �أهملت  فقد  ذلك،  �صوء  ويف  عليها.  مرزوق  �أبو 

باملثول �أمامها.

طلب �إهمال  جو�ز  عدم  �خلارجية  لوزيرة  كينيدي  يوؤكد  ذلك،  �صوء   ويف 

�أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة؛ الأنه يطلب فيه �إطالق �رش�حه، و�إن مدير د�ئرة 

�لهجرة من �ملعنيني بذلك، حيث �إنه )�أبو مرزوق( كان قد �حتُِجز �أول �الأمر لغر�ص 

�إبعاده عن �أر��صي �لواليات �ملتحدة. وناق�ص كينيدي كذلك يف �أنه لي�ص لـ“�إ�رش�ئيل” 

كامل.  ب�صكل  �إلغاَءه  تقرر  �أن  �ملحكمة  على  و�إن  �لت�صليم،  طلب  وقف  يف  �حلق 

�الدعاء  �أجر�هما  �للتنَْي  �ل�رشّيتنَي  �ملكاملتني  حمتويات  عن  بالك�صف  وطالب   كما 

مع �لقا�صية.

�جلانب  على  مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  الإطالة  �الحتيال  حماوالت  تقت�رش  مل 

و�إبقاء  معلقة،  �لق�صية  �إبقاء  بهدف  �لت�صليم”  “طلب  وقف  طلب  �لذي  �الإ�رش�ئيلي 

�لتي  �الأمريكية  �حلكومة  �إىل  ذلك  تعدَّت  و�إمنا  �الأمريكي،  �ل�صجن  يف  مرزوق  �أبو 
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�إىل  �إعالمه  تاأجيل  �لقا�صية  من  ُطلب  ولذلك  �جلديد.  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  �أربكها 

�ليوم �لتايل. غري �أن �لقا�صية، وبعد �إعالمه، �صعت �إىل �لت�صويف و�ملماطلة الإخر�ج 

�إبقاء  على  وعملت  �الأمريكية،  لالإد�رة  وال  للقا�صية  لطمة  يثل  ال  باعتباره   �الأمر 

�أبو مرزوق يف �ل�صجن الأطول فرتة �إ�صافية ممكنة على �أمل �بتز�زه كما �أ�صري �صابقاً.

يف هذ� �ل�صياق �أقدمت �حلكومة على ما يلي:

ت�صليم دعوى  ب�صحب  �لقا�صي  �ملحكمة  �إىل  قر�رها  �إر�صال  تاأخري   �أوالً: 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” حتى تاريخ 1997/4/11.

َعدُّ  منه  �عتبار�ً  يبد�أ  �أن  يجب  �لذي  �لتاريخ  حتديد  يف  �ملغالطة  حماولة  ثانياً: 

�الأيام �ل�صتني للمهلة �لقانونية �لتي يتوجب خاللها �إطالق �أبو مرزوق �أو ت�صليمه 

“�إ�رش�ئيل”  وقف  تاريخ  هو  �أم  لال�صتئناف،  �صحبه  تاريخ  هو  هل  لـ“�إ�رش�ئيل”. 

لطلب �لت�صليم؟ وقد تبنّت �حلكومة �لتاريخ �لثاين مالفة لن�ص �لقانون �لو��صح 

و�ل�رشيح. وبذلك، فاإنها �أخذت حتاجج باأن �ملهلة �لقانونية تنتهي يف 1997/6/2، 

ولي�ص يف 1997/3/28...!

�أبو مرزوق  �أن ي�صدر قر�ر �الإفر�ج عن  ثالثاً: يف �لوقت �لذي كان يتوجب فيه 

عن �لقا�صي كيفن دويف �لذي �صبق له �أن �أمر بحب�صه على ذمة ق�صية طلب �لت�صليم 

�لتي  كوت  �لقا�صية  قبل  من  ينظر  �أن  يجب  �الأمر  �إن  �حلكومة  قالت  �الإ�رش�ئيلي، 

�ملزيد  �بتز�ز  �أو  ك�صب،  بهدف  وذلك  �لت�صليم،  قر�ر  ��صتئناف  طلب  �إليها   قدم 

من �لوقت.

 �إىل �أن �حلكومة �أر�صلت 
19

وي�صري �ملحامي كينيدي يف ر�صالته �إىل �لقا�صي دويف

لدويف يف 1997/4/11 ر�صالة تت�صمن �إ�صقاط دعوى �لت�صليم �لتي ب�صببها يحتجز 

بتاريخ  �لدعوى  باإ�صقاط  �الأمر  له  �صتح�رش  باأنها  �حلكومة  وذكرت  مرزوق.  �أبو 

1997/4/14، �إال �إذ� كانت �لقا�صية كوت قد طلبت �أن يح�رش لها.

 Letter, Reply to: In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook,  
19

 95 Cr. Misc. 1, p. 16 )KTD(; Marzook v. Christopher, et al., 95 Civ. 9799 )KTD(, from
 Michael Kennedy, Attorney for Petitioner, to Kevin Duffy, United States District
Court, New York, 14/4/1997.
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�أن �لقا�صية كوت، وبعد  �إىل  �لتاريخ �ملذكور )1997/4/14( ت�صري �لر�صالة  ويف 

ل�صعادتكم”.  �الأمر  �إح�صار  يتم  �أن  يكفي  باأنه  “ذكرت  ثمينة،  �أيام  ثالثة  تبديد 

 وبناء على ذلك يقرتح كينيدي، وكالة عن �أبو مرزوق، �إ�صد�ر �أمر فوري باإطالق

�أبو مرزوق بعد �أن �أ�صبح ذلك �رشورياً يف �صوء عدم جو�ز تو��صل توقيفه.

طلب  وقف  ��صمه  �لقانونية  �للو�ئح  يف  �صيء  وجود  عدم  �إىل  كينيدي  و�أ�صار 

ب�صحب  تاأمر  �أن  �ملحكمة  على  و�إمنا  طلبها،  “�إ�رش�ئيل”  �أ�صَمت  كما  �لت�صليم، 

كذلك  م�صري�ً  �رشوط...  بدون  �ملُ�صتدَعى  �رش�ح  باإطالق  و�الأمر  بكاملها،  �لق�صية 

توقيف مو��صلة  �إمكانية  يف  �حلكم  ت�صتطيع  ال  باأنها  ذكرت  كوت  �لقا�صية  �أن   �إىل 

�أمر�ً  �صعادتكم  ت�صلم  �أن  �حلكومة  “على  باأنه  مو�صحة  عدمه،  من  مرزوق   �أبو 

باإلغاء �حتجازه”.

ويف �لتاريخ ذ�ته )1997/4/14(، وقبل �أن ت�صطر �ملحكمة �إىل �إطالق �أبو مرزوق 

بال�صدِّ من رغبة �حلكومة، تقدمت �ملدعية �لعامة ماري و�يت مبذكرة �إىل �لقا�صي 

20
دويف قالت فيها:

�صبق لك �أن قررت بتاريخ 1996/5/7 ت�صليم �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل، و�أن يظل 

�أبو مرزوق كان قد حتدى  حمتجز�ً حتى تتم �إجر�ء�ت �لت�صليم. وكما تعلم، فاإن 

�صحب  يريد  باأنه  �رشح   1997/1/28 بتاريخ  ولكنه  وم�صد�قيته،  �لقر�ر  ذلك 

�لقا�صية  لدى   1997/3/31 بتاريخ  بذلك  ��صتدعاء  بت�صجيل  وقام  �ال�صتئناف، 

�ل�صجن  من  �خلروج  ي�صتحق  باأنه  مدعياً  �ملحكمة  �أمام  �ملثول  فيه  يطلب  كوت 

 .)18 لف�صل �حلكومة يف ت�صليمه الإ�رش�ئيل خالل �صهرين )�ملدة �ملحددة يف �ملادة 

وقد �صحبت حكومة �إ�رش�ئيل طلب �لت�صليم �إال �أن �أبو مرزوق ما ز�ل حمتجز�ً من 

ِقبَل د�ئرة �لهجرة �لتي قامت بت�صجيل ق�صية الإبعاده يف متوز/ يوليو 1995، مّت 

�إيقافها ب�صبب طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

مرزوق  الأبو  �ل�صجن  �أمر  �إلغاء  تطلب  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  فاإن  وعليه 

�ل�صادر يف 1996/5/7، وجتدون مرفقاً �الأمر �لالزم بذلك كمتطلب للمحكمة.

 Letter, By Hand, Reply to: In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
20 

 Abu Marzook, from Mary Jo White, United States Attorney, to Kevin Duffy, United
 States District Judge, New York, 14/4/1997.
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ل�صحب  “نظر�ً  يلي:  كما  كانت  فقد  �حلكومة،  �قرتحتها  �لتي  �الأمر  �صيغة  �أما 

ِمَر باإلغاء 
ُ
�إ�رش�ئيل طلب �لت�صليم، وعمالً بقو�نني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، فقد �أ

1996/5/7 وُيعتب الغياً. و�الأمر �حلايل ال يوؤثر على  �أمر �ل�صجن �ل�صادر بتاريخ 

�أي جهة �أخرى حتتجز �أبو مرزوق، مبا يف ذلك د�ئرة �لهجرة”.

موؤ�مرة  من  �ملتبقية  �حللقة  ُتو��صل  �أن  �أر�دت  �الأمريكية  �حلكومة  �أن  و�لو�قع 

على  �صيا�صية  و�رشوط  �صفقة  لفر�ص  �صعياً  �لهجرة”،  “د�ئرة  عب   �البتز�ز...، 

�أبو مرزوق.

وكانت �لقا�صية كوت قد �أ�صدرت قر�ر�ً يف ذلك �ليوم ين�ص على “تبعاً للمقرتح 

�لق�صية  ملف  باإغالق  و�آمر  كما  �ال�صتدعاء،  باإلغاء  �آمر  فاإنني   ،1997/4/14 يف 

... �أي ملف ق�صية �ال�صتئناف.
�أعاله”21

ولدى �لتوجه �إىل �لقا�صي دويف و�إبالغه بالقر�ر �جلديد للحكومة. قرر بدوره: 

�أبو مرزوق يف �ملركز �الإ�صالحي ملنطقة نيويورك  �إلغاء قر�ر �حتجاز  �أقرر  “�إنني 
�لذي كان قد �صدر يف 1996/5/7. كما و�أقرر باأن هذ� �الأمر ال ينفذ وال يوؤثر على 

22
جهات �أخرى تريد �حتجازه، مبا يف ذلك د�ئرة �لهجرة”.

�أبو مرزوق، لكنه ظّل حُمتَجز�ً على ذمة ق�صية  �أمر باالإفر�ج عن  وهكذ� �صدر 

�الإبعاد، مع �أنه �صبق له �أن و�فق على �الإبعاد منذ 1995/7/28...! و�لهدف من ذلك، 

كما ُذكر، هو تو��صل حماوالت �البتز�ز. و�أخطر ما يف هذه �ملحاوالت �أن �حلكومة 

�أّي  1996 هيئة حملفني كبى للبحث عن  �أو��صط  �لتي كانت قد �صكلت  �الأمريكية 

تهم �أخرى الأبو مرزوق، كان باإمكانها �أن تلفِّق مثل هذه �لتهم.

وحمامي  �الأمريكية(  �حلكومة  )ممثّلًة  �لهجرة  د�ئرة  بني   �الت�صاالت 

�أبو مرزوق، كانت تتو��صل يف هذه �الأثناء ب�صكل بالغ �ل�رشّية، وبحر�ص كامل من 

  Order, by Denise Cote, United States District Judge, New York, 14/4/1997.  
21

 Order, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, by Kevin  
22

Thomas Duffy, New York, 15/4/1997.
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�حلكومة �الأمريكية على �أال توثق حمتوياتها يف �أي ر�صالة �أو مذكرة �أو ورقة. غري 

�أنه عندما بلغت �ملفاو�صات بني �جلانبني مرحلة متقدمة، بعث مايكل لندمان ر�صالة 

23
يف 1997/4/22، هذ� ن�صها:

هذه �لر�صالة م�صحوبة باتفاقية مبدئية حول عملية �الإبعاد، لقد وجدُت �إجماعاً 

:
ٍ
يف �لد�ئرة على �للغة �ملوجودة يف هذه �لوثائق. لقد حاولنا ��صتخد�م لغة

   �أ. تعك�ص بدقة حمتوى �تفاقيتنا يف حديثنا �لهاتفي ليلة �الأحد.

ب. ت�صف بو�صوح فهمنا �ملتبادل ب�صكل �أ�صا�صي للمو��صيع �لتي مل يتم �لتعر�ص 

لها.

ج. تو�ّصح موقف �حلكومة من �الأمور �لتي مل يتم �التفاق عليها.

ُيرَجى �لعلم باأننا قمنا بالتعديالت �لتالية:

�أ�صفنا جملة يف فقرة 1، تت�صمن �أمر �الإبعاد �ملوّقع يف �التفاقية. �أعدنا �صياغة 

�لقا�صية  �أمام  �أمام �ملحكمة  للمثول  ��صتدعاءه  باأن  4، لتعك�ص رغبة موكلك  فقرة 

كوت مل يتم �تخاذ �لقر�ر فيه ب�صكل �صليم. حذفت �ملادة �لتي �أردمت �إ�صافتها �إىل 

�لفقرة 5 )�إال �إذ� �أقرها قا�صي �لق�صاة(؛ وذلك ب�صبب �للو�ئح �لتي ال ت�صمح بها يف 

هذ� �مل�صمون.

�الأمنية  �الإجر�ء�ت  باتخاذ  يتعلق  فيما  كافية  �صتكون   9 فقرة  على  تغيري�تنا 

دخول  تو�صح   12 فقرة  و�أ�صفنا  موكلك،  �صالمة  ل�صمان  و�لالزمة  �ملنا�صبة 

موكلك يف هذه �التفاقية مبح�ص �إر�دته.

كما و�أن هناك �أمور�ً �أخرى �صنتحدث عنها ال ينبغي ذكرها هنا.

ما هي هذه االأمور؟

بالقطع �إنها �أمور معيبة وتخرق �لقانون ب�صكل �صارخ...!

على كل، فاإنه مّت يف نهاية �ملطاف، ويف تاريخ 1997/4/25 �لتو�صل �إىل �ل�صيغة 

�لنهائية لالتفاقية �لتي مّت مبوجبها �الإفر�ج عن �أبو مرزوق، بعد ذلك بع�رشة �أيام.

 Letter, Reply to: In the Matter of Abu Marzook, from Michael Lindemann, Assistant  
23

 Director, Office of Immigration Litigation, Washington, to Michael Kennedy, New York,
22/4/1997.
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�الأمريكية �لهجرة  د�ئرة  بني  “�تفاق  �لتايل:  �لعنو�ن  �لوثيقة  حملت   وقد 

24
ود. مو�صى حممد �أبو مرزوق”، وهذ� ن�صها:

1. �إقر�ر �أن �لطرفني �ملوقَعنْي على هذ� �التفاق �مل�رشوط وهما: مو�صى حممد 
�أبو مرزوق )�صاحب �لطلب( ود�ئرة �لهجرة و�جلن�صية، يقّر�ن باأن هذ� �التفاق 

�لواليات  �صالحيات  يقيد  ال  �لذي  �الإبعاد،  هذ�  �إجر�ء�ت  يف  �مل�صائل  كافة  ينظم 

يلزم  كما  ويلزمهما  �لطرفني  بني  كامالً  �تفاقاً  يعتب  لكنه  �الأمريكية  �ملتحدة 

حلفاءهما.

�التفاق،  هذ�  ت�صمنه  ما  با�صتثناء  �لطرفني  بني  وعود  �أو  �رشوط  ثمة  ولي�ص 

وبعد توقيع �أمر �الإبعاد �ملرفق، ي�صبح جزء�ً من هذ� �التفاق.

�عتبار�ً  2. �رشيان �لتاريخ �لفعلي: ي�رشي مفعول هذ� �التفاق ويبقى �صارياً 
من �لتاريخ �لذي و�صعته حمكمة �لهجرة الأمر �إبعاد �صاحب �لطلب من �لواليات 

�ملتحدة، لكن حتى يبد�أ �رشيان �لتاريخ �ملذكور ينبغي توقيع �التفاق وتاريخه من 

ِقبَل �لطرفني �ملذكوَرْين �أدناه.

3. عدم �العرت��ص على قر�ر �الإبعاد: �إن �صاحب �لطلب يوؤكد عدم م�صوؤوليته 
يوليو  متوز/   25 يف  و�جلن�صية  �لهجرة  خدمة  د�ئرة  له  وجهتها  �لتي  �لتهم  عن 

 1995 من �آي-122 كما �أنه ال ينازع يف حقيقة �أنه خا�صع لالإبعاد مبوجب �لفقر�ت 
)a()3()B()i()I( and )II( 212 من قانون �لهجرة و�جلن�صية و�لقو�نني �الأمريكية 
)a()3()B()i()I( and )II( 1182 §§ كما وردت يف �التهام، وال ينازع يف �إدخال �أمر 
�الإبعاد �ملرفق كقر�ر نهائي الإجر�ء�ت �الإبعاد. لكن على �لرغم من عدم منازعته 

هت �لتهم على  يف ذلك فاإن �صاحب �لطلب ينكر �أي عالقة له بالن�صاطات �لتي ُوجِّ

�أ�صا�صها، �أو �أن لديه �أي خطط بهذ� �ل�صدد م�صتقبالً.

4. بناًء على ما ورد يف �لفقرة �لثالثة �أعاله يعرتف �صاحب �لطلب مبا يلي:

�خلا�ص  �لت�صليم  بقر�ر  يتعلق  فيما  دويف  كيفن  �ملنطقة  قا�صي  قر�ر  باأن  يعرتف  �أ. 

و�آخرون،  كري�صتوفر  �صّد  مرزوق(  �أبو  حممد  )مو�صى   بت�صليم 

�ملقاطعة  لقا�صي  �لتايل  و�لقر�ر   924 F. Supp. 565 )S.D.N.Y. 1996(

 Stipulated Agreement Between the United States Immigration and Naturalization  
24

 Service and Mousa Mohammed Abu Marzook, In the Matter of Mousa Mohammed
 Abu Marzook, Applicant in Exclusion Proceedings, New York, 25/4/1997.
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قر�ر  ت�صمنه  كما  �لق�صائي  باملثول  �الأمر  قبول  عن  �متنع  �لذي  وود  كمبيل 

�لت�صليم �ل�صادر عن �لقا�صي دويف يف ق�صية �ل�صيد �أبو مرزوق �صّد كري�صتوفـر 

 No. 96-4107,1996 WL 583378 )S.D.N.Y. Oct. 10, 1996( ،و�آخرون

قد وجد �أن ثمة �أ�صباب تدعو لالعتقاد باأنه �رتكب �الأعمال �لتي وردت يف �لطلب 

�الإ�رش�ئيلي لت�صلمه.

�الإبعاد  الأمر  �أر�صية  يوفر  �لت�صليم  �صجل  باأن  �لطلب  �صاحب  ينازع  ال  ب. 

و�لقو�نني   ،212 )a()3()B()i()I( and )II( �لفقر�ت  �لتالية:  للقو�نني   �صند�ً 

.§§ 1182 )a()3()B()i()I( and )II(
بطريقة  ُتلَْغ  مل  �صده  ِقيمت 

ُ
�أ �لتي  �لت�صليم  ق�صية  �أن  �لطلب  �صاحب  يعرتف  ج. 

�لطلب  �صاحب  �أن   )1(  .18 U.S.C. § 3188 �لقانون  مقت�صيات  مع  تت�صق 

�الأول/  ت�رشين   21 يف  �ال�صتئناف  طلب  �صحب  وود  �لقا�صي  من  طلب  �لذي 

1997؛  دي�صمب  �الأول/  كانون   28 يف  �إر�دته  مبح�ص  مّت  قد   1996  �أكتوبر 

)2( �أن �إ�رش�ئيل بالتايل �صحبت طلبها للت�صليم وفقاً ملا جاء يف وثائق �حلكومة 

به  �أمر  �لذي  �لت�صليم  قر�ر  �أن  �لطلب  �صاحب  يقر  وبالتايل   )3( �الأمريكية؛ 

�لقا�صي دويف بناء على �لقانون U.S.C. § 3188 18 يعتب الغياً من �لناحية 

�لقر�ر.  تاريخ  من  يوماً   60 خالل  نف�صه  �لد�صتوري  �الأ�صا�ص  على  �لعملية 

يف  �ملثول  بعدم  �لطلب  �صاحب  �لتما�ص  كوت  �لقا�صية  رف�صت  �أن  بعد  و�أنه 

ر�صمي  ب�صكل  يلغي  دويف  �لقا�صي  قر�ر  �صدر   1997 �أبريل  ني�صان/   14
�لقانون  على  يعتمد  قر�ر  وهو   1997 �أبريل  ني�صان/   15 يف  �لت�صليم   عملية 

U.S.C. § 3188 18 لكنه مل يفعل ذلك.
�لطلب  �صاحب  ر�أي  مع  تتفق  ال  �حلكومة  �أن  يف  �لطلب  �صاحب  ينازع  وال  د. 

�مللخ�صة يف �لفقرة )ج( �أعاله.

هـ. ويو�فق باأن ر�أيه �لو�رد يف �لفقرة )ج( لي�ص لها �أثر على هذ� �التفاق �مل�رشوط 

�أو �صحة �رشيان �أمر �الإبعاد.

�لنتائج  وفهم  �مل�صت�صار  مع  �لت�صاور  بعد  �حلقوق:  عن  �لطوعي  �لتنازل   .5
�لقانونية لذلك يو�فق �صاحب �لطلب طوعاً على �لتنازل عن �أي حّق يف �أي مر�جعة 

�الإبعاد  قر�ر  ملر�جعة  حترك  �أي  �أو  �ملرفق  �الإبعاد  �أمر  ب�صاأن  ق�صائية  �أو  �إد�رية 

)با�صتثناء ما يرد يف �لفقرة 9 �أدناه(، و�أي حّق يف �أي دعوة للتخل�ص من �أمر �الإبعاد 

مبا يف ذلك �للجوء �ل�صيا�صي، وال يجوز له �نتقاد هذ� �التفاق ).....(
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�لواليات  حكومة  ولالأبد  �لطلب  �صاحب  يبئ  �مل�صوؤولية:  من  �الإبر�ء   .6

يف  و�لوكالء  �ملوظفني  وكافة  و�جلن�صية،  �لهجرة  ود�ئرة  �لعام،  و�لنائب  �ملتحدة، 

�لدو�ئر �ملذكورة من كافة �لدعاوى و�لطلبات و�الأ�رش�ر و�الأعمال من �أي نوع يف 

�أمر  �أو  �لنا�صئة عن هذ� �التفاق �مل�رشوط  �لتي حتدث م�صتقبالً  �أو  �لر�هن  �لوقت 

�الإبعاد �أو طلب �لت�صليم، وهذ� �الإبر�ء ي�صمل ورثة �صاحب �لطلب.

عن  طوعاً  �لطلب  �صاحب  يتخلى  �لهجرة:  و�صع  عن  �لطوعي  �لتخلي   .7

عند  كمقيم  و�صعه  �إنهاء  على  ويو�فق  �ملتحدة،  �لواليات  يف  د�ئم  كمقيم  و�صعه 

عن  نا�صئ  حّق  �أي  عن  ويتنازل  �لهجرة،  قا�صي  ِقبَل  من  �الإبعاد  �أمر  �صدور 

�لوثائق  كافة  مع   )”I-551“( ت�صجيله  بطاقة  ت�صليم  على  ويو�فق  �لو�صع،   هذ� 

�ملتعلقة بذلك.

�الإبعاد  �أمر  باأن  �لطلب  �صاحب  يعرتف  و�لعقوبات:  �أخرى  مرة  �لدخول   .8

�إال مبو�فقة  �أمريكا، وال حتى بطريق �لرت�نزيت،  يجعله غري م�صموح له بدخول 

�لنائب �لعام، �أما �إذ� دخل �أمريكا �أو حاول ذلك بدون مو�فقة �لنائب �لعام �أو وجد 

يف �أمريكا، فاإنه لن يعرت�ص على �أي �إجر�ء�ت جز�ئية ُتتَخذ �صده مبوجب �لف�صل 

 8 U.S.C. § 1326 �لهجرة و�جلن�صية �الأمريكي و�لقانون رقم  267 من قانون 

).....(

�إبعاد  على  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة  تو�فق  �ملتحدة:  �لواليات  من  �الإبعاد   .9

�لدولتان  تقبله  مل  و�إذ�  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �أو  �الأردن  �إىل  �لطلب  �صاحب 

�ملذكورتان يظل يف رعاية د�ئرة �لهجرة و�جلن�صية �إىل حني �لعثور على دولة تقبله 

�أو هو يختارها، لكن ال يجوز �إبعاده حتت �أي ظرف �إىل �إ�رش�ئيل، وتو�فق د�ئرة 

�لهجرة على بذل ما يف و�صعها لرتتيب عملية �إبعاده �إىل �الأردن �أو �الإمار�ت �لعربية 

خالل 14 يوماً من �رشيان �أمر �الإبعاد �ملرفق، و�إذ� مل يحدث ذلك:

�أ. فقد يدد �صاحب �لطلب �لفرتة �لزمنية الإكمال عملية �الإبعاد.

لوز�رة  �ل�صاأن  بهذ�  �ملنا�صبة  �لوثائق  وتقدمي  به،  �أخرى  دولة  لقبول  ي�صعى  ب. 

�خلارجية �الأمريكية �أو د�ئرة �لهجرة.

ج. يعلن نق�ص هذ� �التفاق للغايات �لتي وردت يف �لفقرة )ب(.
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ب�رشعة  �لت�رشف  �لهجرة  د�ئرة  على  يتعني  قبولها،  دولة  �أي  تعلن  وعندما 

مبالب�ص  �لهجرة  د�ئرة  نفقة  على  نقله  و�صيتم  �إليها،  �لطلب  �صاحب  الإبعاد 

مدنية ودومنا قيود.

).....(

10. يو�فق �لطرفان على تنفيذ هذ� �التفاق بنو�يا �صليمة.

نتيجة  هو  �مل�رشوط  �التفاق  بهذ�  �لقبول  �أن  �لطلب  �صاحب  يعرتف   .11

�إجر�ء�ت �الإبعاد �لتي ُبو�رِشت �صده منذ 27 متوز/ يوليو 1995.

12. قر�أ �صاحب �لطلب هذ� �التفاق بوجود �ملحامني وم�صت�صاره �لقانوين �لذي 

وباختياره  طو�عية  عليه  وو�فق  حمتوياته  فهم  وقد  و�الإجنليزيـة،  �لعربية  يتقن 

مايكل  من  به  متتع  �لذي  �لتمثيل  عن  ر��صٍ  باأنه  يعرتف  كما  حتفُّظ.  �أي  وبدون 

 ،]Simone Monasebian[ مونا�صيبيان  و�صيمون  ب�صيوين  و�رشيف  كينيدي 

ويتنازل عن �أي �دعاء باأن متثيله مل يُكن فّعاالً.

ل بالتوقيع نيابة عن  13. �إن �ملدعي �ملوقع �أدناه �لذي يثل د�ئرة �لهجرة موَّ

�لد�ئرة، وبالتايل فتوقيعه يلزمها بكل ما ورد فيه.

)�نتهت �لوثيقة(

احلرية للدكتور مو�شى اأبو مرزوق رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س






