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حيث  حمدد�ً،  وقتاً  و�أعطاها  �الإفر�ج،  عملية  م  نظَّ و�لذي  �التفاق  توقيع  بعد 

�صمن فيه �جلانب �الأمريكي �أن �أبو مرزوق �أو �أي �أحد من �أوالده لن ُيقا�صي مرة 

ثانية يف �لق�صية �ملرفوعة، و�أن �الإجر�ء�ت �لق�صائية �لتي �تبعت كانت �صائبة، و�إن 

�الإقامة )جرين كارد( ال رجعة  تنازله عن حّق  و�أن  �أبو مرزوق،  مل يعرتف بذلك 

�أو  �لعربية  �الإمار�ت  �إىل  برتحيله  �الأمريكي  �جلانب  �لتزم  كان  �ملقابل،  ويف  عنه... 

 �الأردن �أو �أي بلد ثالث ماعد� “�إ�رش�ئيل”، كما تعهد ب�صمان �صالمته حتى و�صوله 

�إىل ذلك �لبلد.

�أبو مرزوق  �أن يغادر  �آلية تنفيذ �الإبعاد، متَّ �التفاق على  يف �صياق �حلديث عن 

�لواليات �ملتحدة مبالب�ص مدنية... وعليه؛ ت�صلمت �إد�رة �ل�صجن مالب�ص مدنية لهذ� 

�لغر�ص من قبل �لعائلة، و�أن ترتيبات �ل�صفر �صيقوم بها �جلانب �الأمريكي، بدون 

حتديد �أي وقت.

�ل�صجن  مدير  جاء  م�صاء،  ع�رش  �حلادية  �ل�صاعة  متام  ويف  مايو،  �أيار/   3 يوم   

�أبو مرزوق جتهيز �أغر��صه �ل�صخ�صية ��صتعد�د�ً ملغادرة �ل�صجن، دون  طالباً من 

�أن يو�صح �لوجهة �أو �الإجر�ء �ملقبل... 

يجاور  كان  �صجني  مع  �تفق  �الأمر،  هذ�  ملثل  متح�صباً  كان  �لذي  مرزوق  �أبو 

غرفته )جورج هاري( على �أن يبلغ زوجته مبوعد مغادرته �ل�صجن �إن حدث ذلك 

دون �إخطار م�صبق.

�أر�صل  وكان  �صيئاً،  معه  ياأخذ  ومل  هو،  كما  �لزنز�نة  يف  �صيء  كل  ترك  وقد 

بو��صطة �لبيد �حلكومي كل �لر�صائل و�لكتب �لعائدة له �إىل عنو�ن عائلته، ومل يبَق 

�ل�صيقة، و�الأ�رّشة �حلديدية،  �لزنز�نة  تلك  عنده �صيء الأخذه معه �صوى ذكريات 

و�صاعات �لنوم �لقليلة فيها.

غادر �أبو مرزوق �لدور �لتا�صع من �ل�صجن، ونزل �إىل �لطابق �لثالث، حيث متَّت 

بع�ص �الإجر�ء�ت، ومّت ت�صليمه من قبل �إد�رة �ل�صجن �إىل �رشطة مل يتيقن �إن كانت 
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�رشطة نيويورك �أم �ل�رشطة �لفيدر�لية... �أم �رشطة د�ئرة �لهجرة!! وجرى �إخر�جه 

من باب جانبي �إىل �صيارة، �صارت به �إىل قارب كان ينتظره لنقله �إىل �ل�صفة �الأخرى 

من �لنهر، دون �أن يعلم �لهدف �لنهائي... الأنه مل يكن ملماً بجغر�فية �ملنطقة، ومنها 

�إحد�ها...  ��صتقل  حيث  �لهليكوبرت،  لطائر�ت  م�ص�ص  �صغري  مطار  �إىل  نقله  مّت 

وقامت �لطائرة بالتحليق لبع�ص �لوقت يف �صماء نيويورك، ثم �جتهت �صوب متثال 

�حلرية �ل�صهري... بد� �الأمر له وكاأنه مق�صود لذ�ته؛ �صجني مكبل بالقيود ينظر من 

نافذة طائرة �إىل متثال �حلرية...!

�لع�صكري، حيث د�رت حو�ر�ت وم�صاد�ت  �إىل مطار بن�صلفانيا  �لطائرة   نقلته 

بني مر�فقيه حول نوع �لطائرة، وهل ي�صتقل �لطائرة مبالب�ص �ل�صجن �أم مبالب�صه 

�ملدنية؟! و�أ�رش �جلانب �الأمريكي على �أن �لطائرة �صتطري �صمن �الأجو�ء �الأمريكية 

�ل�صجن، و�أن يبقى �صجيناً  �أن يظل مرتدياً مالب�ص  حتى تخرج منها، ولكن يجب 

�ل�صاعة تقريباً، و��صتمر  �لطائرة �صاعة ون�صف  �إقالع  تاأخر  �آخر حلظة...!!  حتى 

�إىل ما  �ل�صجن �لبتقالية  �لقيد يف يديه ورجليه، وظل مرتدياً ملالب�ص  �حلفاظ على 

قبيل مغادرته �لطائرة بقليل يف مطار ماركا �الأردين.

على منت طائرة �جلامبو ذ�ت �ل�صالونات وغرف �الجتماعات، �لتي توحي �أنها 

�لرجال  ع�رش�ت  غريبة...  �الأجو�ء  كانت  �ل�صخ�صيات...  لكبار  م�ص�صة  طائرة 

�ملدججني بال�صالح يرتدون �ملالب�ص �لع�صكرية على �أهبة �ال�صتعد�د، وقد تكد�ص يف 

موؤخرة �لطائرة كذلك عدد من �جلنود.

�لذي  �لزمن  وهو  �صاعة،   11 طو�ل  مرزوق  �أبو  �أجل�ص  �ل�صالونات  �أحد  يف 

��صتغرقته �لرحلة �ملبا�رشة من �لواليات �ملتحدة �إىل مطار ماركا �الأردين... وبح�صب 

الأي �حتماالت  �أجو�ء فل�صطني، جتنباً  �أال متر عب  �لطائرة  �عتقاده، فقد كان على 

غري حم�صوبة.

�آي،  بي  �الأف  من  هامل  جوزيف  كالهما  �ل�صابطان  �لطائرة  منت  على  كان 

بد�ية  نيويورك  مطار  يف  �عتقاله  �للذ�ن  �لهجرة،  د�ئرة  من  �صميث  ل.  و.   و�الآخر 

ذلك �لكابو�ص.
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خالل �لرحلة �لطويلة على منت �لطائرة، د�ر بني �أبو مرزوق و�ل�صابطني �لكثري 

�لواليات  لتتبع م�صرية وجوده يف  �مل�صرتكة  �لنقا�ص و�حلو�ر حول جهودهما  من 

�ملتحدة؛ خطوة خطوة، و�ل�صوؤ�ل، و�لبحث، و�لتحّري عن كل �صيء يف كولور�دو، 

�لعقارية،  و��صتثمار�ته  �لبنكية  وح�صاباته  وفرجينيا،  ولويزيانا،  وو��صنطن، 

و�أن�صطته �ل�صيا�صية، وعالقاته �لتنظيمية، و�أور�قه �ل�رشيبية، ورحالته �ملكوكية، 

هم �لرئي�صي، كما ذكر� له، �أن يبقى يف �ل�صجن 23 �صنة على �الأقل، ولكن  وكان همُّ

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(.

�أو حُميَت من ذ�كرته، ومل يرتكا  �أ�صياء قدية قد ن�صيها  وقد ذكر� له تفا�صيل 

�أو  �أمريكا،  يف  �جلامعية  در��صته  �صنو�ت  يف  تعامل  �أ�صتاذ�ً  �أو  جري�نه،  من  جار�ً 

�الأمريكي، �لقانون  مبوجب  ُيجرِّمه  ما  يجدو�  �أن  ع�صى  عنه،  وحترو�  �إال   بنكاً 

ولكنهم، و�حلمد هلل، ف�صلو� يف ذلك.

يوم 4 �أيار/ مايو، ويف متام �ل�صاعة 10:30 م�صاء، هبطت �لطائرة يف مطار ماركا 

و��صتلم  �ملدنية،  مالب�صه  و�رتدى  قيوده،  ا  وفكَّ �ل�صابطان  وقف  حيث  �الأردين، 

�لبطاقات �الأخرى... وعند فتح باب �لطائرة، كان  وثيقة �صفره، و�صادر� منه كل 

�لبملان  يف  �الإ�صالمي  �لنائب  �لعمو�ص؛  ام  ب�صَّ ود.  �لعا�صمة،  حمافظ  ��صتقباله  يف 

�الأردين، و�ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة؛ ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص، وعدد 

من �صباط �الأمن... 

�أنهم  �الأردين  �جلانب  و�أبلغ  �ال�صتقبال،  بهذ�  فوجئ  �الأمني  �الأمريكي  �جلانب 

كانو� يتوقعون �أال يطلق �أبو مرزوق حر�ً بهذه �لب�صاطة...!!

�الأردن،  يف  معنية  جهات  من  و�صوله  قبل  ذكرت  �صحفية  ت�رشيبات  وكانت 

�أ�صارت �إىل �أن ��صت�صافته يف �الأردن هي فقط ملدة �صهر، ثم يغادر �الأردن �إىل حيث 

ي�صاء، وكانت هناك �أي�صاً �أقاويل �أخرى تد�ولها �الإعالم �الأردين...!

كان  و�إقامته،  حتركاته  على  ��صرت�طات  و�صع  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  ف�صل   بعد 

�أبو مرزوق خاللها د�ئم �الإ�رش�ر على رف�ص �أّي �رشوط، وعدم �الإذعان ملا قد ي�ص 

هو  �هلل  رحمه  ح�صني  �مللك  رف�ص  فقد  �أي�صاً،  وللحقيقة  ومكانته.  عمله  �أو  كر�مته 
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�الآخر هذه �ل�رشوط؛ مثل: منع زيارة �أبو مرزوق للدول �لتي ت�صاند “�الإرهاب”، 

بح�صب �ملفهوم �الأمريكي، وهي �صورية، و�لعر�ق، وليبيا، و�ل�صود�ن، و�إير�ن، �أو 

�إلز�مه باالإقامة �جلبية يف �الأردن لفرتة حمدودة، �أو �البتعاد عن ممار�صة �أي عمل 

�صيا�صي، وما �إىل ذلك.

��صتاأجره  �لغربية، كان قد  �إىل منزل يف عّمان  �أبو مرزوق  من مطار ماركا نقل 

�ملكتب �ل�صيا�صي م�صبقاً ليكون مقر �إقامة موؤقتة له... ريثما يتم تدبر �أمره... وكان 

لقاًء و�صهرة طويلة ال ُتن�صى مع رفاق �لدرب من �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي وغريهم.

�رشيعاً وُبعيد و�صول �أبو مرزوق �الأردن، د�رت �أحاديث حول م�صاألة بقائه يف 

�الأردن بعد �الإفر�ج عنه، وقد فاحته باالأمر �لفريق �صميح �لبطيخي؛ مدير �ملخابر�ت 

لدى  �أنه  غري  موؤقتة.  �صتكون  �الأردن  يف  �إقامته  �أن  �أبلغه  �لذي  �الأردن...  يف  �لعامة 

��صتقبال �مللك له، لتهنئته باإطالق �رش�حه، بح�صور �الأمري �حل�صن بن طالل؛ ويل 

ام  ب�صَّ و�لنائب  �ملخابر�ت،  د�ئرة  مدير  �لبطيخي؛  �صميح  و�لفريق  حينه،  يف  �لعهد 

�لعمو�ص، وزوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي )�أم عمر(، و�صغريته ُربا، �أخذ �للقاء طابعاً 

�لنائب  �أثار  �هلل... حني  �مللك ح�صني رحمه  لفتة كرية من جاللة  �جتماعياً، وكان 

ام �لعمو�ص طلب مدير �ملخابر�ت من د. مو�صى مغادرة �الأردن، �صارع �مللك �إىل  ب�صَّ

رف�ص ذلك... ووجه حديثه �إىل �أبو مرزوق مبا�رشة: “�لبلد بلدك... �إجل�ص فيها كما 

ت�صاء”، وطلب من �لفريق �لبطيخي ت�صهيل �أمور �الإقامة، وقد كان.

�إىل  ذلك  بعد  غادرها  و�لتي  �الأردن،  يف  �لكرية  �الإقامة  من  �ملحطة  هذه  بعد 

�صورية، بد�أ �أبو مرزوق م�صو�ر�ً طويالً �آخر من حياته، �صيتم تناوله يف كتاب �آخر 

كجزء ثاٍن من �صرية حياته �ل�صيا�صية. 
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ا�شتقبال التهنئة باالإفراج عن د. اأبو مرزوق يف عّمان، اأيار/ مايو 1997

د. مو�شى اأبو مرزوق مع زوجته واأوالده






