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فقدان احلرية يف نيويورك

�لطائرة  هبطت   ،1995/7/25 �صباح  من  متاماً  و�لن�صف  ع�رشة  �حلادية 

�لبيطانية �لتي �أقلّت د. مو�صى �أبو مرزوق و�أ�رشته يف مطار نيويورك.

مل يكن �لرجل يدري �أنها رحلة �إىل �ملجهول، بل �إىل �ل�صجن �لذي تنّقَل بعد ذلك 

بني زنازينه قر�بة �لعامني، ظلّت �الإد�رة �الأمريكية طو�لهما تبحث دون جدوى عن 

ترتيب تهمة له حُتول دون �إطالق �رش�حه.

�لتقى  حيث  لندن،  �إىل  دبي  من  بريطانية  طائرة  ��صتقل  قد  كان  مرزوق  �أبو 

هناك يف �صالة �لرت�نزيت زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي و�أوالده �لقادمني من عّمان 

 مبوجب ترتيٍب م�صبق. ومن لندن ��صتقل �جلميع طائرة بريطانية �أخرى �إىل مطار 

منها  ينتقلو�  �أن  ُمفرَت�صاً  كان  �لتي  نيويورك،  يف   John Kennedy كينيدي  جون 

يف  �لتوقف  فرتة  �أن  غري  و��صنطن.  مطار  عب  فرجينيا  �إىل  بال�صيارة  مبا�رشة 

نيويورك تاأخرت كما مل يحدث من قبل مع �أّي م�صافر �آخر!

�أبو مرزوق كان قد ح�صل على تاأ�صرية دخول �إىل بريطانيا على وثيقة �صفره 

متعّجالً  وكان  لندن،  يدخل  مل  لكنه  �لفل�صطينيني،  لالجئني  مُتنَح  �لتي  �مل�رشية 

�لو�صول �إىل �أمريكا.

موظف �إىل  توجه  �آخر،  ر�كب  �أّي  مثل  ت�رّشف  كينيدي  جون  مطار   يف 

و�جلرين  يحملها،  �لتي  �الأمريكية  �ل�صفر  وثيقة  مبز�ً  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة 

�إجر�ء  يف  منهم  طلب  �الأ�رشة  �أفر�د  كل  �صفر  جو�ز�ت  جمع  �أن  بعد  �ملوظف  كارد. 

غري م�صبوق �أن يتوجهو� �إىل �صالة �النتظار. ومن فوره �صعر �أبو مرزوق �أن �صيئاً 

بن�صاطه  �ملتعلقة  �الأ�صئلة  بع�ص  له  ه  ُتوجَّ �أن  توقع  وهلة  الأول  يحدث.  عادي  غري 

�ل�صيا�صي يف حركة حما�ص، غري �أن ذهنه مل ين�رشف �إىل �حتمال تعّر�صه لالعتقال. 

�صوؤ�ل  لكل  لديه  �أن  من  و�ثقاً  كان  فقد  له،  ُتوّجه  قد  �لتي  �الأ�صئلة  بنوع  ُيباِل  ومل 

�لتي  �ملفت�صة  �صاأل  له،  يتعّر�ص  �لذي  �الإجر�ء  �صبب  ملعرفة  ي�صعى  وبد�أ  جو�ب. 

�أم�صكت بامللف �لذي و�صعت فيه جو�ز�ت �صفره و�أفر�د �أ�رشته عن �صبب �لتاأخري 
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�ل�صبب وجتمع �الأور�ق �ملتعلقة  �لذي تعّر�صو� له، وهي بدورها بد�أت ت�صـاأل عن 

يف  جتاوز  �أو  خطاأ  �أيَّ  جتد  مل  وملّا  �ملتحـدة،  �لواليات  يف  الإقامته  �لقانوين  باملوقف 

عن  با�صتغر�ب  لت�صاأل  و�أخرى  فرتة  بني  ما  �إليه  تاأتي  كانت  �لقانونية،  �الإجر�ء�ت 

وبع�ص  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمة  و�الإقامة  كارد  �جلرين  على  ح�صوله  كيفية 

تو�ريخ �لدخول و�خلروج.

وبعد قر�بة �الأربع �صاعات من عمل �ملفت�صة �ملتو��صل، ح�رش مفت�صان �أحدهما 

جوزيف هامل Joseph Hummel وهو �صابط يف �الأف بي �آي، و�الآخر و. ل. �صميث 

W. L. Smith من د�ئرة �لهجرة، حيث ��صطحبا �أبو مرزوق �إىل غرفة جانبية مطلة 

حما�ص،  حركة  يف  موقعه  عن  �إليه  �الأ�صئلة  توجيه  يف  و�أخذ�  �النتظار  �صالة  على 

ن�صاطاته يف �حلركة، عالقته بال�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، موقفه �ملايل ون�صاطاته 

يف  لوجوده  حمتملة  عناوين  حما�ص،  ل�صالح  �الأمو�ل  بجمع  قيامه  �القت�صادية، 

�لتي  و�لن�صاطات  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �لدخول  بعد  برناجمه  �ملتحدة،  �لواليات 

�صيقوم بها، و�صبب طرده من �الأردن.

�ل�صيا�صي  موقعه  حقيقة  يجهالن  �ملفت�َصنْي  �أن  مرزوق  الأبو  و��صحاً  كان 

بع�ص  �صخ�صياً  منه  يجمعا  �أن  يحاوالن  و�أنهما  �لتحديد،  وجه  على  حما�ص  يف 

�ملعلومات. وقد �أجاب على �أ�صئلتهما باأنه يعمل يف �الإطار �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. 

�لفعلية،  مرتبته  �إىل  ي�صري  �أن  دون  لهما،  قال  بالتحديد  موقعه  عن  �صاأاله  وعندما 

�إنه من �لقياد�ت �ل�صيا�صية �ملتو�صطـة يف �حلركة. ونفى �عتز�مه �لقيام باأّي ن�صاط 

�أعماله  متابعة  با�صتثناء  �ملتحدة،  للواليات  �ملفرت�ص  دخوله  بعد  مايل  �أو  �صيا�صي 

�خلا�صة، حيث يلك م�رشوعاً جتارياً خا�صاً. وقال �إنه يريد �الإقامة �بتد�ء يف فندق 

ريثما يتدبر �أموره وي�صتاأجر منزالً. ونفى �أن يكون قد ُطِرد من �الأردن، وقال �إنه 

ُطلِب منه مغادرة �الأردن بناء على �تفاق م�صبق مع �حلكومة �الأردنية. كما نفى �أن 

تكون له �أّي عالقة مع �ل�صهيد عيا�ص. وعندما �ُصئَِل �إْن كان قد �لتقاه ذ�ت مرة، كّرر 

�لنفي. وهنا �ُصئل عن نظرته لعيا�ص، فاأجاب باأن �ل�صعب �لفل�صطيني كله ينظر �إليه 

باعتباره رمز�ً من رموزه وبطالً من �أبطاله.
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و�إز�ء تركيز �الأ�صئلة على ن�صاطاته �ملالية �ملفرت�صة ل�صالح حركة حما�ص د�خل 

�لواليات �ملتحدة، نفى وجود �أي نية لديه جلمع �الأمو�ل ل�صالح �حلركة، و�أو�صح 

للمفت�صني �أنه �رشيك يف �رشكة �إن�صاء�ت د�خل �لواليات �ملتحدة، كما �أن له ��صتثمار�ت 

�ل�رشيبة من و�قع  �أن تعرف بها د�ئرة  ُيفرَت�ص  �مل�صائل  �أن هذه  �أخرى. و�أ�صاف 

�أبو مرزوق كذلك وجود برنامج حمدد له  ُيقدَّم لها. ونفى  �ل�صنوي �لذي  �لتقرير 

حتى تلك �للحظة مِلا بعد دخوله �ملفرت�ص للواليات �ملتحدة، غري �أنه تبنيَّ الحقاً �أن 

�الإد�رة �الأمريكية كانت قد رتبت له برناجماً من طر�ز �آخر، �صديد �الختالف.

�ملفت�صني  كال  كان  �ل�صاعة،  ون�صف  �ل�صاعة  قر�بة  �الأ�صئلة  توجيه  ��صتمر 

خاللها يبتعد قليالً الإجر�ء �ت�صاالت هاتفية مع �جلهاز �لذي يتبعه، ومع متلف 

�الأجهزة �الأمنية �الأمريكية، مما جعل �أبو مرزوق يوقن �أن �أمر�ً غرَي عادي يجري 

ترتيبه. وتذكر زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي �أن �أحد هذه �الأ�صئلة كان حول عملية 

��صت�صهادية �أخرية نفذتها حركة حما�ص يف ر�مات غان Ramat Gan، ولكن دون �أن 

ُيذكر له �أن هناك �حتماالً بتقدُّم “�إ�رش�ئيل” بطلب لت�صليمه.

جِريت عملية تفتي�ص دقيقة حلقائب �الأ�رشة، 
ُ
وما �أن توقف توجيه �الأ�صئلة حتى �أ

خذت منها 
ُ
ز عليه. ثم ُفتّ�صت �حلقائب �ليدوية، و�أ فلم ُيعرَث فيها على ما يكن �لتحرُّ

لالأ�رشة  �ل�صهاد�ت  تُعد  ومل  و�أوالده.  مرزوق  باأبو  �خلا�صة  �لدر��صية  �ل�صهاد�ت 

خذ كتابان كان يقر�أ فيهما خالل �لرحلة، وهما كتاب 
ُ
�إال بعد ُم�ِصي �صهرين. كما �أ

“يف �مل�صطلحات �ل�صيا�صية” و�آخر بعنو�ن “فّن �لتفاو�ص”، ومل يُعد �لكتابان �أبد�ً. 
ورخ�ص  مرزوق،  الأبو  �لعائدة  �لقدية  �ل�صفر  وثائق  على  كذلك  �لتحّرز  و��صتمل 

�ثنتان  �ملتحدة،  و�لواليات  و�الأردن،  �الإمار�ت،  ودولة  م�رش،  من  �صادرة  قيادة 

منها �صادرتان من واليتي لويزيانا وفرجينيا. وكعوب دفاتر �ل�صيكات �لقدية، 

ر�ديو  جهاز  عن  عبارة  وهي  مكان،  كل  يف  ت�صاحبه  �لتي  �لكهربائية  و�الأجهزة 

يف  �ل�صكر  ن�صبة  لقيا�ص  وجهاز  �صغري،  ت�صجيل  وجهاز   ،Transistor تر�نز�صتور 

دّونها  ق�صة  لها  و�لتي  به،  �خلا�صة  �لهاتف  مفكرة  على  �أي�صاً  �لتحّرز  ومّت  �لدم. 

نت فيها فقط �ملالب�ص  الحقاً، غري �أنه مل يتم تدوين كل ذلك يف قائمة �الأمانات �لتي ُدوِّ

وبعد  �أماناته.  له  تُعد  مل  �رش�حه  �إطالق  وعند  �لطبية،  ونظارته  يرتديها  كان  �لتي 
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�النتهاء من تفتي�ص �حلقائب �ليدوية، بد�أت عملية تفتي�ص الأ�صحاب �حلقائب، حيث 

�الأ�رشة با�صتثناء �صخ�ص و�حد فقط غفلو� عـن تفتي�صه، كان ذلك  �أفر�د  ُفتّ�ص كل 

�ل�صخ�ص هو �أبو مرزوق نف�صه! �الأمر �لذي ف�صح له �ملجال الأن يد�صَّ يف يد زوجته 

�أنه كان هدفاً  ُيفرَت�ص  وهو يودعها ما كان يف جيوبه، وبع�صاً مما كان يف جيوبه 

لعملية �لتفتي�ص مثل جو�ز �صفر يني، وجو�ز�ت �صفر و�أور�ق ثبوتية �أخرى.

لقد دّون يف مذكرته �ملقدَّمة للقا�صي �ملالحظات �الأمنية:

�أنه �عرتف فقط باأربع �صنط، وكان عدد �ل�صنط �أكرث من ذلك.  •

�أن مفكرة �أرقام �لهو�تف كانت مباأة مع زوجته، وعند �لتفتي�ص �صقطت منها.  •

�أنه ُوِجد يف �أور�قه ك�صف ح�صاب بـ 450,000 دوالر ومل يذكر ذلك.  •

�أنه يحمل 8,000 دوالر.  •

�أنه مل يعرتف مبوقعه �لقيادي يف حركة حما�ص.  •

كل  على  فيها  رّد  مبذكرة   Stanley Cohen  
1
كوهني �صتانلي  �ملحامي  وتقّدم 

ال؟  �أم  مرزوق  الأبو  تعود  هل  �حلقائب  هذه  عن  �صاأل  �إنه  حيث  �ملحقق،  �دعاء�ت 

ه له، و�أما مفكرة �أرقام  فاأجابه: نعم. ومل يحدد ومل ُيِجب �إال على �ل�صوؤ�ل �لذي ُوجِّ

�لهو�تف �خلا�صة به، و�لتي عّدها �ملحقق �صيئاً مهماً، خ�صو�صاً �أنهم وجدو� فيها 

�أ�صماء و�أرقام يا�رش عرفات، وبع�ص رموز وقياد�ت فتح، وروؤ�صاء �أجهزة �أمنية، 

فقط،  و�الألقاب  �الأ�صماء  هذه  يكتب  كيف  �ملحقق  و��صتغرب  ذلك،  وغري  ووزر�ء 

�أ�صماء  الأبو مرزوق حتتوي على  �لعائدة  �لهو�تف  �أرقام  �أن مفكرة  �ملحقق  وكتب 

“�إرهابيني”. 

وكانت زوجة �أبو مرزوق نادية �لع�صي ��صتلّت �ملفكرة من �حلقيبة �لتي حتملها، 

و�أجرت مكاملة يف مطار لندن، ثم د�ّصتها يف مكان ما د�خل مالب�صها، حيث مل يُكن 

هناك جيوب يف �جللباب �لذي ترتديه، كما مل تُكن �حلقيبة معها يف ذلك �لوقت. 

�صتانلي كوهني: هو �ملحامي �لذي مت تعيينه من قبل عابدين جبارة وعبد �لرحمن �لعامودي للدفاع   
1

عن مو�صى �أبو مرزوق.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات195

فقدان احلرية يف نيويورك

�لدوالر  بني  �لفرق  يعرف  مل  �أنه  عليه  �ملحقق  �صّجله  �لذي  �الآخر  �خلطاأ  �أما 

درهماً   450,000 �لبنكي  ح�صابه  يف  كان  حيث  �الإمار�ت(،  دولة  )عملة  و�لدرهم 

ولي�ص دوالر�ً، و8,000 دوالر لي�ص للمحقق �حلق يف �أن ي�صاأل عنهم، و�إن ذكر له 

10,000 دوالر  �أن يحمل  �أنها موجودة معه؛ الأنه ُم�رّشح الأي ر�كب  �أبو مرزوق 

فقط دون �أن ي�رّشح عن �ملبلغ �لذي يحمله.

12 �صاعة من و�صوله مطار جون كينيدي،  �لليل، وبعد قر�بة  ُقر�بة منت�صف 

بلِغ �أبو مرزوق �أمام �أ�رشته �أن �حلديث معه مل ينتهِ بعد، و�أنه ُيفرَت�ص �أن يذهب مـع 
ُ
�أ

�ملفت�صني، �الأمر �لذي يعني قر�ر�ً باحتجازه، ومل ُيِرد �ملفت�صان �إثارة فزع �الأ�رشة، 

فطلبا منها �أن تنهي �إجر�ء�ت �لدخول وتغادر �ملطار.

لهم  ي�صبق  مل  �لذين  �أ�رشته  و�أفر�د  مرزوق  �أبو  على  �لوطاأة  �صديد  �الأمر  كان 

وتتوجه،  تذهب  �أن  عليها  �أين  �إىل  تعرف  �لزوجة  تُكن  ومل  نيويورك.  يف  �لتو�جد 

فقد  ولذلك،  فرجينيا.  و�إمنا  �لرحلة،  هدف  هي  تُكن  مل  نيويورك  و�أن  خ�صو�صاً 

حجز  يتم  �أن  �رشورة  على  خالله  �أ�رش  �ملفت�صني  مع   ٍ نقا�ص يف  مرزوق  �أبو  دخل 

غرف الأفر�د �الأ�رشة يف �أحد فنادق �ملدينة قبل �أن يغادرو� �ملطار. وقد مّت له ذلك.

للواليات  �لدخول  �إجر�ء�ت  الإنهاء  �النتظار  �صالة  �الأ�رشة  �أفر�د  غادر  �أن  فور 

�أبو مرزوق مبفت�ص د�ئرة �لهجرة يقوم بو�صع �لقيد �حلديدي يف  �ملتحدة، ُفوِجئ 

يديه وهو يبلغه �أنـه حمتجز، و�أن عليه �أن يو�جه قا�صي د�ئرة �لهجرة، ومّت ��صتدعاء 

ثالثة من رجال �الأمن ال�صطحابه �إىل �صجن �لتوقيف، ويف �أثناء خروجه من مبنى 

�ملطار مكبالً بالقيود �إىل �ل�صيارة �لتي �صتِقله �إىل �ل�صجن، �صاء �لقدر �أن يكون �أفر�د 

�الأ�رشة متوجهني يف ذ�ت �للحظة �إىل �ل�صيارة �لتي �صتِقلهم �إىل �لفندق، وكان �ملوقف 

ومن  يديه.  يكبّل  �لقيد  يرون  وهم  �الأ�صـرة  �أفر�د  على  خ�صو�صاً  �لوطاأة،  �صديد 

هول �ل�صدمة، مل يحاول �أبو مرزوق، �أو �أي من �أفر�د �أ�رشته حمادثة �الآخر، �كتفى 

�لوحيدة الأبو مرزوق الأمها،  �لبنت  ُربا،  �لنظر�ت �حلزينة. وقالت  �جلميع بتبادل 

وكان عمرها يف ذلك �لوقت عامني ون�صف فقط: �أنا زعالنة منك يا ماما؛ الأنك تركتِ 

بابا يذهب مبفرده!
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 Metropolitan Correctional Center مانهاتن  �صجن  �إىل  �ملطار  من  �لطريق 

��صتغرق قطعها ن�صف �صاعة. ولدى �لو�صول �إىل �ل�صجن، مّت ت�صعيد �أبو مرزوق 

مالب�صه  با�صتبد�ل  ِمر 
ُ
و�أ �ل�صجن،  �إد�رة  �إىل  ت�صليمه  جرى  حيث  �لثالث  �لدور  �إىل 

“�أفرهول” برتقايل �للون، وبعد  مبالب�ص �ل�صجن �العتيادية، وهي عبارة عن زيِّ 

كل  ��صتبد�لها  يتم  كان  منفردة  زنز�نة  �إىل  دِخل 
ُ
و�أ �لتا�صع،  �لدور  �إىل  ُحّول  ذلك 

�أ�صبوع، ولكنه بقي يف ذ�ت �لدور طو�ل �أ�صهر توقيفه.

 ،)
2
5م نحو  �أي  مربع  قدم   56( �أقد�م   8x7 م�صاحتها  كانت  �ل�صيقة  �لزنز�نة 

و�رتفاعها بحدود �ل�صبعة �أقد�م، ويوجد فيها دورة مياه ومغ�صلة �صغرية، و�رشير 

مفرد وطاولة معدنية �صغرية وكر�صي حديد ال يتحرك.

كانت �ل�صاعة عندما دخل �أبو مرزوق �لزنز�نة قد بلغت �لثالثة و�لن�صف فجر�ً. 

ما فعله هو  �أول  �ملغرب و�لع�صاء بعد، ولذلك، فقد كان  �أّدى �صالتي  قد  يُكن  ومل 

عن  ي�صاأله  من  هناك  ولي�ص  �لقبلة،  �أين  حينها  يعلم  ومل  �ل�صالة،  و�أد�ء  �لتو�صوؤ 

�الجتاه ف�صلّى �إىل �أي �جتاه، ثم �لنوم من فوره جر�ء �الإرهاق �ل�صديد �لناجم عن 

طول �لرحلة و�إجر�ء�ت �لتحقيق �الأوىل يف �ملطار.

غري �أن َمْن هو يف مثل حالة �أبو مرزوق ال ي�صتطيع �لنوم كما يجب، فقد ��صتيقظ 

قبل �رشوق �صم�ص �ليوم �لتايل لي�صلي �لفجر وليجد نف�صه يف حالة تفكري، وفيما 

هو يف هذه �حلالة بد�أ �صوء �ل�صم�ص يت�صلّل عب �لنافذة �ل�صغرية �ملوجودة يف �أحد 

جدر�ن �لزنز�نة.

ال  فاإنه  ولذلك،  منه،  ِخذت 
ُ
�أ �لتي  �الأ�صياء  بني  من  مرزوق  �أبو  يد  �صاعة  كانت 

يعرف يف �أي �صاعة ��صتيقظ ذلك �ل�صباح. وطو�ل �صهرين من ذلك �ليوم �أخذ يعرف 

طعام  ُيقدَّم  كان  �إذ  �لطعام،  وجبات  تتبُّع  خالل  من  �لتقريب  وجه  على  �ملو�قيت 

�الإفطار يف �ل�صاد�صـة �صباحاً، و�لغد�ء يف �لثانية ع�رشة ظهر�ً، و�لع�صاء يف �خلام�صة 

�إد�رة �ل�صجن ما ز�ل يحتفظ  م�صاًء، وبعد �صهرين ��صرتى �صاعة جديدة بو��صطة 

 يدوياً وعليها رقمه يف �ل�صجن.
ُ
بها، وهي �صاعة ُتعبَّاأ

�أبو مرزوق �صالة �لفجر، ثم غطَّ يف �لنوم من  �أدى  من فرط �لتعب و�الإرهاق، 

قبل  دبي  غادر  منذ  نام  قد  يُكن  مل  حيث  ثانية،  ��صتيقظ  متى  يعرف  وال   جديد، 
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48 �صاعة، �إال �أنه يذكر �أنه فوجئ ب�صوت �الآذ�ن ُيرَفع. مل يعرف �مل�صدر، كما �أنه 

�أنه تبنّي له  �أم ل�صالة �لع�رش، غري  �إن كان ذلك �الأذ�ن ل�صالة �لظهر  مل يعرف ما 

م�صدره  �أن  الحقاً  له  وتبنّي  �لظهر.  �أذ�ن  �أنه  �لوقت  عن  �حلر��ص  �أحد  �صوؤ�ل  بعد 

�إحدى �لزنز�نات �ل�صفلى من �لدور �لتا�صع، وفيما بعد عرف �أن �لدور �لتا�صع هو 

عبارة عن طابقني، طابق علوي يرتفع ثمان درجات الأعلى، وطابق �صفلي ينخف�ص 

ثمان درجات الأ�صفل. وينق�صـم هذ� �لدور �إىل ثالثة �أجنحة بالطريقة ذ�تها، كل منها 

يتكّون من طابقني بالطريقة ذ�تها وتوجد يف كل طابق ثمان زنازين، ومتو�صط عدد 

�لوحيد  هو  مانهاتن  �صجن  من  �لتا�صع  و�لدور  �صجيناً،   28 جناح  كل  يف  �ل�صجناء 

�لذي بهذه �ملو��صفات، وتوجد فيه �أق�صى درجات �الحرت�ز �الأمني.

فيه  يوجد  فيه  توقيفه  مّت  �لذي  �لتا�صع  �لدور  �أن  مرزوق  �أبو  عرف  والحقا 

�ملوقوفون �الأكرث خطورة، وهناك عدد من �الإ�صالميني �لذين كانو� ال يز�لون قيد 

�ملحاكمة. وقد علم من �حلار�ص �أن م�صدر �الآذ�ن �لذي ��صتمع �إليه كان �أحَد �أفر�د 

جماعة �ل�صيخ عمر عبد �لرحمن، �لذي كان يقيم وجمموعته يف ذلك �لدور، وكذلك 

ِتيح له �الت�صال مع عدد 
ُ
جمموعتي رمزي يو�صف. وخالل �أ�صهر �صجنه �لطويلة �أ

�الأمريكية، و�لكيفية  للقو�نني  �لظاملة  �مل�صاجني، و�لتعرف على �حلقيقة  من هوؤالء 

�الأكرث ظلماً �لتي ُتطبّق بها.

اللقاء مع ال�شيخ عمر عبد الرحمن:

�لذي  م�رش،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  مفتَي  �لرحمن  عبد  عمر  �ل�صيخ  كان 

فتوى  �إ�صد�ره  بدعوى  وحماكمته  �عتقاله  جرى  ثم  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  هاجر 

جتيز ��صتخد�م �لعنف د�خل �الأر��صي �الأمريكية، كان يقيم وهو �لرجل �ل�رشير 

وكانت  �ت�صاعها.  حيث  من  �لزنازين  بقية  عن  تختلف  لكنها  منفردة،  زنز�نة  يف 

�خلدمات �لتي ُتقّدم لـه �أف�صل مـن تلك �لتي ُتقّدم لالآخرين بكثري، وذلك وفقاً ملا �أبلغ 

�ل�صيخ ملرٍة و�حدة من قبيل  �لتقى  �لذي  �أبو مرزوق،  �ل�صجن  به حر��ص وموظفو 

�مل�صادفة طو�ل فرتة �صجنه، ودون ترتيب م�صبق، ويعود �صبب �حلقوق �الإ�صافية 

�لتي ح�صل عليها �ل�صيخ �إىل �خل�صية من �الإعالم وكل ذلك قبل �حلكم عليه.
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�للقاء �لذي مّت بعد قر�بة �لعام من �صجن �أبو مرزوق، مل ي�صتغرق �أكرث من ثو�نٍ 

مقابلة  فيها  يجري  مرزوق  �أبو  كان  ب�صالة  �ل�صيخ  مّر  عندما  مّت  وقد  معدود�ت، 

عليه  �ل�صالم  طرح  �إىل  �ل�رشير  �ل�صيخ  ر�أى  عندما  مرزوق  �أبو  فبادر  �صحفية. 

وتعريفه على نف�صه دون �أن يقوم من مقعده؛ الأن �مل�صافحة يف ظّل ظروف �ل�صجن 

مل تكن متي�رشة. كما �صاأله عن �صحته.

قبل لقاء �ل�صدفة مع �ل�صيخ عبد �لرحمن، كان �أبو مرزوق قد تلّقى ر�صالة غري 

يلجاأ  �لذي  �لطر�ز  ذلك  من  ر�صالة  وهي  �ل�صيخ.  جمموعة  �أفر�د  �أحد  من  متوقعة 

�ل�صجناء �إىل تد�وله على نحو ي�صمن �لتو��صل �ل�رشي فيما بينهم. 

مر�ِصل �لر�صالة كان �لفل�صطيني �لوحيد �ملتهم �صمن جمموعة �ل�صيخ، و��صمه 

�لعطور  �أنو�ع  �إعالن الأحد  �لر�صالة د�خل فر�غات  �أ�صطر  حممد �صالح. وقد كتب 

لندن  من  ت�صدر  �لتي  �لعربية  �الأو�صط  �ل�رشق  جريدة  �أعد�د  �أحد  يف  من�صور 

مرزوق  �أبو  �إىل  باجلريدة  بعث  ثّم  و�حد،  وقت  يف  وعاملية  عربية  عو��صم   وعدة 

بو��صطة �أحد �حلر��ص.

�صاهد  ِقبَل  من  توريطه  مّت  وكيف  ق�صته،  �لر�صالة  تلك  يف  �صالح  �رشح  وقد 

�إنه يعرف  �لر�صالة  �لق�صية، بهدف توريط حركة حما�ص، ويقول يف  زور يف هذه 

مثل  وجود  ينفي  �أن  دون  يتذكره،  ال  مرزوق  �أبو  �أن  غري  قبل،  من  مرزوق   �أبو 

هذه �ملعرفة.

حممد �صالح كان �رشيكاً يف ملكية حمطة وقود يف نيويورك. وقد تعّرف على 

�آي، وقد حاول ذلك  �أنه عميل لالأف بي  �ت�صح الحقاً  �أ�صول م�رشية  مو�طن من 

�لعميل توريطه �أكرث من مرة من خالل �ل�صعي �إىل ��صتدر�جه عب ��صتثارته ليقول 

كالماً غري منا�صب يقوم بت�صجيله له، كما فعل مع �ل�صيخ عبد �لرحمن، �لذي كانت 

دين مبوجبها هي ت�صجيل قد ُيفَهم 
ُ
�لبينة �لوحيدة �لتي قدمت �صده �أمام �ملحكمة و�أ

منه �إجازته ��صتخد�م �لعنف �صّد �أهد�ٍف �أمريكية ع�صكرية د�خل �لواليات �ملتحدة. 

فاأجابه  �الأمريكية.  �مل�صالح  بع�ص  ن�صف  جو�ز  يف  ر�أيه  يطلب  �لعميل  جاءه  فقد 

�ل�صيخ باأن مثل هذ� �لعمل قد ي�رش ببع�ص �مل�صلمني و�الأبرياء �لذين قد يتو�جدون 
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�ألّح عليه �لعميل  �أنه قد ي�رش مب�صالح �مل�صلمني د�خل �أمريكا. وهنا  يف �ملكان، كما 

وقد  ع�صكرية؟”،  قاعدة  يف  ذلك  تفعل  ال  “ومل  مت�صائالً:  �ل�صيخ  فاأجابه  بال�صوؤ�ل، 

�عتبت �أجهزُة �لتحقيق ذلك من قبيل �لتوجيه.

�لت�صجيل  طريق  عن  �صالح  حممد  ��صتدر�ج  يف  �آي  بي  �أف  عميل  ف�صل  عندما 

�ل�صوتي، �أو توريطه يف ح�صور �للقاء�ت �لتي كان يعقدها لبقية من ورطهم يف هذه 

�لق�صية، جاءه �إىل حمطة �لوقود �لتي ي�صارك يف ملكيتها، وذلك يف �ليوم �ملحدد الإعد�د 

حتت  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  مبنى  يف  زرعها  �ملزعومة  للخطة  وفقاً  ُمفرَت�صاً  كان  قنبلة 

�أحد �الأنفاق يف نيويورك. وطلب �لعميل ملَء جالون فارغ بال�صوالر؛ ال�صتخد�مه 

�لعميل  رجاه  ذلك،  حممد  رف�ص  وحينما  �لتحقيق.  يف  قيل  كما  �لقنبلة،  �صناعة  يف 

موؤكد�ً على �رشورة ��صتعمال �ل�صوالر الأغر��ص �لتدفئة. وعندما كان حممد يالأ 

�جلالون، كان هناك من ي�صّور ذلك خفية بو��صطة كامرية فيديو لتُقّدم �لبينة �لتي 

تدينه زور�ً بامل�صاركة يف �لعملية.

يف  �لرغبة  �إىل  يعود  توريطه  على  �الإ�رش�ر  �إن  ر�صالته  يف  �صالح  حممد  ويقول 

فل�صطينياً.  لكونه  �لرحمن  عبد  �ل�صيخ  جمموعة  وبني  حما�ص،  بني  ر�بط  �ختالق 

من  �أكرث  �الجتاه  هذ�  يف  معه  �لتحدث  �آي  بي  �الأف  رجال  حاول  �عتقاله   وبعد 

مرة لكنه رف�ص.

وذ�ت مرة قام حممد �صالح باإبالغ �أبو مرزوق، عب نافذة باب �لزنز�نة �لتي كان 

ير بقربها وبرفقته �أحد �حلر��ص، �أن رجال �الأف بي �آي حاولو� �إغر�َءه باإمكانية 

�أ�صخا�ص  �إن هو �عرتف عن  �أدنى حدٍّ ممكن  �إىل  �لتي �صيُحكم بها  �لعقوبة  خف�ص 

�آخرين ُيفرت�ص �أن يكونو� �أع�صاًء يف حركة حما�ص، لكنه رف�ص. وقد �أد�نته �ملحكمة 

وق�صت ب�صجنه ملدة 25 �صنة ب�صبب غالون �ل�صوالر!

ويتذكر �أبو مرزوق �أنه لدى دخوله �ل�صجن يف �ليوم �الأول �أبرز له �أحد �حلر��ص 

�صورة لل�صيخ عبد �لرحمن و�صاأله �إن كان يعرفه فاأجابه باأنه مل ي�صبق له �أن �لتقاه. 

حما�ص  بني  للربط  �أخرى  حماولة  تلك  كانت  هـل  “ترى  مرزوق:  �أبو  ويت�صاءل 

وق�صية �ل�صيخ؟”.
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�إىل  نقلهم  مّت  �لرحمن،  عبد  �ل�صيخ  جمموعة  �أفر�د  بحق  �الأحكام  �صدور  وبعد 

�صجون متعددة بعد �أن جمعهم مركز �لتوقيف قر�بة �لعام مع �أبو مرزوق.

نافذة باب �لزنز�نة كانت �أ�صبه ما تكون بنافذة �لدنيا �لتي كان �أبو مرزوق يطل 

عبها من دنيا �لزنز�نة �ل�صيقة �إىل دنيا �ل�صجن �لف�صيحة �لتي قد تنقله �أحياناً �إىل 

�لعامل �الأرحب. وكذلك �حلال بالن�صبة لنو�فذ �أبو�ب �لزنازين �الأخرى، ومن بينها 

نافذة باب زنز�نة �إبر�هيم �جلبوين، �لذي ُحِكم الحقاً بال�صجن ملدة 59 عاماً.

�أبو مرزوق متّجهاً الإجر�ء مكاملة هاتفية، حيث يتيح نظام �ل�صجن لنزالء  كان 

يف  و�حدة  ومكاملة  حماميه،  مع  �ليوم  يف  و�حدة  هاتفية  مكاملة  �إجر�ء  �لزنازين 

�الأ�صبوع مع �أ�رشته. ولدى مروره بنافذة باب زنز�نة �جلبوين، وهو حمكوم من 

�أفر�د جمموعة �ل�صيخ عبد �لرحمن، تبادل معه بع�ص �حلديث، �أكد �جلبوين خالله 

�أن ملف �لق�صية باأكمله مل يِرد فيه �أي ذكر عن م�صاركته يف �أي لقاء �أو �أي فعل الأفر�د 

�ملجموعة، غري �أنه كان مطلوب توريطه لوجود عالقة قر�بة تربطه مع �صيد ن�صري، 

�ملتهم بقتل �حلاخام �لعن�رشي �ملتع�صب مائري كاهانا Meir Kahane. وقد ح�صل 

الإد�نته  عاماً   25 �الآخرين؛  �ملجموعة  �أفر�د  بني  من  �الأ�صد  �حلكم  على  �جلبوين 

�أربعة جو�ز�ت �صفر مزورة  �لعثور على  ب�صبب  �ملوؤ�مرة، و20 عاماً  بامل�صاركة يف 

�آي  بي  �الأف  رجال  ملقاومة  عاماً  و14  جو�ز،  كل  عن  �أعو�م   5 وبو�قع  منزله،   يف 

عندما ح�رشو� الإلقاء �لقب�ص عليه.

ويقول �أبو مرزوق: “لو كان �جلبوين �أمريكياً حُلِكم بال�صجن ل�صتة �أ�صهر فقط 

�لعن�رشية  لكنها  للعقوبة،  �الأدنى  باحلد  �أي  مزورة،  �صفر  جو�ز  �ألف  حيازته  عن 

ذ�ت  ق�صايا  فبكة  بهدف  كان  الأّي  �تهامات  توجيه  على  عملت  �لتـي  �الأمريكية 

غايات �صيا�صية”.

باب  نافذة  عب  مرزوق  �أبو  بزيارة  قام  �لذي  هو  كان  فقد  ن�صري،  �صيد  �أما 

زنز�نته  �إىل  �حلمام  من  عائد�ً  ن�صري  كان  �صجنه،  من  يومني  بعد  وذلك  �لزنز�نة، 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  �أن يزور رئي�ص  �لفجر، فطلب من �حلار�ص  �أثناء وقت �صالة  يف 

حلركة حما�ص �لذي حلَّ يف �ل�صجن معه لي�صلم عليه، وعب �لنافذة عّرف �أبو مرزوق 
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على نف�صه و�صاأله �إن كان يحتاج الأي م�صاعدة، ف�صكره �أبو مرزوق و�صاأله �إن كان 

لديه م�صحٌف �إ�صايٌف، فاأر�صل ن�صري له م�صحفه �خلا�ص.

ِقبل  من  بالب�ءة  حكم  على  ح�صل  قد  كان  �أنه  ن�صري  �صيد  ق�صية  يف  و�لغريب 

حمكمة يف نيويورك عن قتل كاهانا، و�أد�نته �ملحكمة فقط بتهمة حيازة �صالح، وبعد 

�أثناء  ويف  �أخرى،  مرة  �لتهم  ذ�ت  له  وجهت  �لتي  �لفيدر�لية  �ملحكمة  �إىل  ِحيل 
ُ
�أ ذلك 

توقيفه مّت ت�صهيل �أمر زيارته من ِقبل عميل �الأف بي �آي ومعه جهاز ت�صجيل. ومع 

تكر�ر �لزيار�ت، جنح �لعميل با�صتفز�زه ببع�ص �لعبار�ت فردَّ عليه ن�صري قائالً: 

�أنت بو�جبك؟”، و�عتبت هذه �لعبارة بيّنة �الإد�نة  مِلَ ال تقوم  “�أنا قمت بو�جبي، 
�لالحقة �أمام �ملحكمة �لفيدر�لية �لتي قالت: “�إن �لو�جب �ملعني هو قتل كاهانا!”.

�لتاآمر،  تهمة  عن  20 عاماً  كان  فقد  ب�صيد ن�صري  نِزل 
ُ
�أ �لذي  �لطويل  �أما �حلكم 

ومثلها عن قتل �حلاخام �ليهودي.

ولكن كيف ت�شدر مثل هذه االأحكام اجلائرة دون دليل كاف؟

�لذي ما يز�ل  �ملوؤ�مرة  �ملحلفني، وقانون  �أبو مرزوق ب�رشح نظام هيئة  يجيب 

�لعامل، مبا يف  �أن تخلت عنه معظم دول  بعد  به  �الأمريكي يعمل  �لفيدر�يل  �لق�صاء 

�صخ�صاً   12 �ختيار  يتم  �لنظام  هذ�  مبوجب  �الأمريكية،  �لواليات  من  �لكثري  ذلك 

ب�صكل ع�صو�ئي من �ل�صارع، وبو��صطة �لقرعة، ويتوىل هوؤالء �ال�صتماع �إىل �إفـادة 

�ملتهم وبينات �الدعاء ومر�فعة �لدفاع، ثّم ي�صّوتون على ما �إذ� كان �ملتهم مذنباً �أم 

�ملحلّفون.  �لذي ي�صّوت عليه  �لقر�ر  غري مذنب. و�لقا�صي ملزم باحلكم مبوجب 

�أما �لعقوبة فتُحّدد مبوجب قانون �أكرث تخلُّفاً، ويتّ�صم بالظلم �ل�صديد وعدم �لعد�لة 

 ،Conspiracy Law �لتاآمر  قانون  �إنه  و�لعقوبة،  �جلرم  بني  ما  �لتو�زن  و�نعد�م 

كان  و�إن  نف�صها،  بالتهم  للمحاكمة  �ملجموعة  �أفر�د  يقّدم  �لقانـون  هذ�  ومبوجب 

بع�صهم لي�ص له �أي دور فعلّي يف �جلرم �ملن�صوب للمجموعة �ملعنية.

وبعد �حلكم على �ل�صيخ، متَّ �إر�صاله �إىل �صجون عدة ويف ظروف �صعبة غاية يف 

�ل�صعوبة، فهو رجل �رشير وم�صاب مبر�ص �ل�صكر وال يجيد �الإجنليزية، فكيف 

يتّم �لتخاطب مع �صاجنيه؟ باالإ�صافة �إىل �أنه �صجني �نفر�دي!! لقد �أ�صبحت ق�صيته 

�لعد�لة  �إنها  عادية...  غري  ظروف  ويف  ظلماً،  �ُصجن  �إنه  حيث  من  �إن�صانية،  ق�صية 

�لفا�صية، �إنها �لعد�لة �الأمريكية.
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اللقاء مع جمموعتي رمزي يو�شف:

�أبو مرزوق �لتقى �أي�صاً يف �أثناء فرتة �صجنه مع �أفر�د جمموعتي رمزي يو�صف 

هت له تهمتان: �لذي ُوجِّ

يف  مدنية  �أمريكية  طائرة   11 و�إ�صقاط  لتفجري  تاآمرت  جمموعة  تروؤ�ص  �الأوىل: 

وقت و�حد يف �أثناء حتليقها ونقلها لركاب مدنيني.

يف  �لعاملي  �لتجارة  مركز  مبنى  �نفجار  نّفذت  �لتي  �ملجموعة  تروؤ�ص  �لثانية: 

نيويورك، يف �صباط/ فب�ير 1993.

بني  من  مرزوق  �أبو  معهم  حتدث  �لذين  �أكرث  بني  من  يو�صف  رمزي  كان  وقد 

تفجري  جمموعة  �أفر�د  زنز�نات  جاورت  قد  زنز�نته  كانت  حيث  جمموعته،  �أفر�د 

مركز �لتجارة �لعاملي طو�ل ثالثة �أ�صابيع.

�أن  ومعروف  �لباك�صتانية.  �جلن�صية  يحمل  بلو�صي  �صاٌب  هو  يو�صف  رمزي 

وكانت  و�أفغان�صتان.  و�إير�ن،  باك�صتان،  منها  دول  عدة  يف  تعي�ص  �لبلو�ص  قبائل 

�إثر  1990. وقد غادرت  �لعر�ق �صنة  �أن يحتلها  �لكويت قبل  �أ�رشة رمزي تقيم يف 

�إ�صافة  �لعربي،  �ل�صعر  �لعربية وينظم  �لذي يجيد  �أما رمزي  �إير�ن.  �إىل  �الحتالل 

�أنهى  �إىل بريطانيا حيث  �لكويت  �إىل �الأوردو، و�لفار�صية، و�الإجنليزية، فقد غادر 

�لكويت  يف  �إقامته  �أثناء  ويف  باك�صتان.  �إىل  منها  توجه  ثم  هناك،  �جلامعية  در��صته 

كان رمزي قد �نخرط يف جماعة �لبعوث �الإ�صالمية، حيث كانت بد�يته مع �حلركات 

�الإ�صالمية. وهي تنظيم يحمل فكر جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. وكان معظم �أع�صاء 

هذ� �لتنظيم طاّلباً من متلف �جلن�صيات. وقد �نتهى وجود هذ� �لتنظيم بعد �حتالل 

�لكويت، وذلك نظر�ً ملغادرة �أع�صائه �لبلد �إثر �الحتالل.

�أبو مرزوق وو�يل �صاه �صاحب  د.  �الأول د�خل �صجن مانهاتن كان بني  �للقاء 

خان �صاحب، �أحد �أفر�د �ملجموعة �ملتهمة بالتخطيط لتفجري �لطائر�ت �الأمريكية، 

وقد حدث ذلك بعد �صهرين من �عتقاله.

�أ�رشة تركمانية، عا�ص وتربى يف �ل�صعودية. كان و�لده قد  �إىل  و�يل �صاه ينتمي 

�أ�رشة  وكّون  �حلج،  لفري�صة  �أد�ئه  بعد  �ل�صعودية  �الأر��صي  مغادرة  عن  تخلّف 

�لثانوية،  �لدر��صة  مرحلة  �صاحب  و�صل  وعندما  م�رشوعة.  �إقامة  متلك  ال  هناك 
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�إىل باك�صتان، حيث �ن�صم هناك  �ل�صعودية  �ل�صلطات  �أبعدته   ، ُتويفِّ وكان و�لده قد 

عالقة  �أّي  له  تكون  �أن  �صاحب  وينفي  �جلهاد.  فرتة  طو�ل  �الأفغان  �ملجاهدين  �إىل 

بالتخطيط لتفجري طائر�ت �أمريكية. ويقول: �إنه ُوّجه له �الّتهام يف هذه �لق�صية �إىل 

جانب رمزي يو�صف وعبد �حلكيم مر�د عن طريق �ال�صتدالل:

�إلكرتونية رقمية كان قد ��صرت�ها من �صنغافورة،  �أوالً: الأنه كان يقتني �صاعة 

وهي م�صابهة متاماً لل�صاعة �لتي �عتمد ��صتخد�مها ك�صاعة توقيت يف جهاز �لتفجري 

�لذي �أعّدته �ملجموعة.

�أقام  ثانياً: الأنه متَّ �لعثور على ب�صمته على كر�صي ُوِجد د�خل �صقة مفرو�صة 

بها رمزي يو�صف يف �لفلبني. ويقول �صاحب �إنه هو نف�صه �صبق له �أن ��صتاأجر �صقة 

مفرو�صة يف �لفلبني، و�أن هذ� �لكر�صي قد يكون ُنِقل من �ل�صقة �لتي ��صتاأجرها هو 

�إىل �ل�صقة �لتي ��صتاأجرها رمزي يو�صف.

ثالثاً: الأنه ُوِجدت �صورة �صخ�صية له د�خل جهاز �لكمبيوتر �ل�صخ�صي �لعائد 

لرمزي يو�صف.

�لفلبني لفرتة ق�صرية مع وجود رمزي يو�صف،  ر�بعاً: الأنه تز�من وجوده يف 

قبل �أن ينتقل �إىل ماليزيا، فيما كانت �أ�رشته �ملكونة من زوجته و�أربع بنات تقيم يف 

بي�صاور بباك�صتان.

يف  جنحت  �لتي  �الأمريكية  �ملخابر�ت  قبل  من  �صاحب  متابعة  مّتت  ماليزيا  يف 

�ختطافه يف ثالث حماولة قامت بها لتحقيق هذ� �لهدف. وقد مّت �ختطافه من مطعم 

كانت  �أمريكية  ع�صكرية  طائرة  �إىل  �أقلّته  �صيارة  بو��صطة  فيه  يعمل  كان  ماليزي 

�أقلّته  للطائر�ت،  معر�ص  يف  �مل�صاركة  بغر�ص  ماليزية  جوية  قاعدة  يف  متو�جدة 

�لرحلة  �أثناء  يف  بالوقود  تزويدها  وجرى  مبا�رشة  �ملتحدة  �لواليات  �إىل   بدورها 

وهي يف �جلو.

ِدين 
ُ
�أ �أحد�ً مل يطالب ب�صاحب �لذي  �أي دولة، فاإن  ونظر�ً لعدم متتعه بجن�صية 

يف �لق�صية بف�صل �لقانون �الأمريكي ونظام �ملحلفني �مل�صار �إليهما، خالفاً لالعتقاد 

�لذي كان ي�صود �أو�صاط �ملحامني من �أنه �صيب�أ من هذه �لتهمة.
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�أما عبد �حلكيم مر�د، �لع�صو �الآخر يف �ملجموعة فقد كان متو�جد�ً يف منزل يف 

�لفلبني �أجرى فيه مع رمزي يو�صف جتارب كيماوية �أدت �إىل �ندالع حريق غادر 

�لقب�ص على مر�د يف غ�صون ذلك، فيما  �إلقاء  مّت  �أنه  �إثره، غري  �ل�صقة على  �الثنان 

بو��صطة  �لتعذيب  �ألو�ن  ل�صتى  مر�د  وتعّر�ص  باك�صتان.  �إىل  بالهرب  يو�صف  �أفلح 

�لكهرباء، و�ملاء �لبارد، و�ل�رشب، و�صّد �للحم بو��صطة �لكما�صة �حلديدية، و�حلرق 

للحقيقة  باأعقاب �ل�صجائر، وتقدمي �لطعام �لرديء له، مما دفعه لالعرت�ف خالفاً 

باأنه هو �لذي فّجر مركز �لتجارة �لعاملي يف نيويورك، و�أنه هو �لذي �أجرى �لتفجري 

�لتجريبي د�خل طائرة فلبينية، �لذي �أدى �إىل مقتل مو�طن ياباين، وهبوط �لطائرة 

��صطر�رياً. وهو �لتفجري �لذي يفرت�ص �أنه كان من قبيل �لتجربة قبل �أن يتم تنفيذ 

خطة �لتفجري �جلماعي لـ 11 طائرة �أمريكية.

عند ذلك، �ت�صلت �ملخابر�ت �لفلبينية باملخابر�ت �الأمريكية و�أبلغتها مب�صمون 

�لناجمة  جر�حه  وُعوجلت  معاملته  �أ�صلوب  �لفور  على  تغرّي  �لذي  مر�د  �عرت�ف 

عن �لتعذيب، وتغرّيت نوعية �لطعام �لتي كانت تقدَّم له، وبد�أت عمليات من طر�ز 

�آخر جلمع �ملعلومات �لتف�صيلية عن مو�صوعات �عرت�فه، ومّت �الإعد�د لرتحيله �إىل 

�لواليات �ملتحدة.

ويف غ�صون ذلك كان قد مّت �لقب�ص على رمزي يو�صف يف باك�صتان، �لذي قام 

دوالر.  مليونا  مقد�رها  مالية  مكافاأة  نظري  وت�صليمه  عليه  بالداللة  �أ�صدقائه  �أحد 

�لتي  �لطائرة  �أثناء وجوده يف  �إفريقيا. ويف  وكان ذلك �ل�صديق م�صلماً، من جنوب 

على  ُعرِث  �أنه  كما  كثرية.  باعرت�فات  يو�صف  رمزي  �أدىل  �ملتحدة،  للواليات  �أقلّته 

�لكثري من �ملعلومات �ملخزنة د�خل جهاز �لكمبيوتر �ل�صخ�صي �لذي يلكه. ومن 

�صمن �ملعلومات �لتي عرث عليها مزنة د�خل جهاز �لكمبيوتر معلومات عن م�صار 

ووجهات �لطائر�ت �الأمريكية و�أرقام رحالتها ومو�عيدها. ويف �صوء ذلك ُقّدمت 

قررت  �لذين  �صاه  وو�يل  مر�د،  �حلكيم  وعبد  يو�صف  رمزي  �صّد  �التهام  الئحة 

�إىل ما بعد �النتهاء من حماكمة رمزي  �لنطق بالعقوبة  �ملحكمة جتريهم، موؤجلة 

�لتجارة  مركز  تفجري  ق�صية  يف  جنم،  �إ�صماعيل  �إياد  �الأردين  و�ملو�طن  يو�صف، 

�لعاملي و�لذي جّرمته �ملحكمة يف وقت الحق.
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�أبو مرزوق حتدث كذلك �أكرث من مرة مع �ملو�طن �الأردين �إياد �إ�صماعيل جنم، 

�ملتهم بقيادة �ل�صيارة �ملفّخخة �لتي ��صتُخِدمت يف تفجري مركز �لتجارة �لعاملي يف 

�لعثور  مّت  فقد  بيّنات.  عدة  �إىل  �إياد  �إىل  �ملوجهة  �الّتهام  الئحة  وت�صتند  نيويورك. 

�لتي كان يقيم فيها رمزي  �ل�صقة  �أ�صابعه على عدة كتب ُوِجدت يف  على ب�صمات 

ذلك،  و�إىل  بينهما.  هاتفية  مكاملات  عدة  ر�صد  مّت  �أنه  كما  نيويورك.  يف  يو�صف 

يف  �ل�صابق  �جلنائية  �لتحقيقات  مدير  قبالن،  فايز  �أمام  خطية  �إفادة  وّقع  �إياد  فاإن 

�أمام هيئة  �أدىل قبالن ب�صهادة  �أن يتم ت�صليمه للواليات �ملتحدة. وقد  �الأردن، قبل 

�ملحلفني يف نيويورك يف كانون �الأول/ دي�صمب 1997 �أكد فيها �أن �إياد �أدىل باإفادته 

�إقامة  عن  تف�صيالت  �الإفادة  وتت�صمن  جتريه.  �إىل  �لهيئة  �جتاه  عّزز  مما  �أمامه، 

�لتجارة  مركز  �إىل  �ملفخخة  لل�صيارة  وقيادتـه  نيويورك،  يف  �أيام  �أربعة  ملدة  �إياد 

�لعاملي، ومغادرته �لواليات �ملتحدة �إىل �الأردن يف �ليوم ذ�ته. لكن �إياد �أنكر كـل ذلك 

�إن هذه �الإفادة جرى �نتز�عها منه بالقوة قبيل ت�صليمه  �أمام هيئة �ملحلفني، وقال 

للواليات �ملتحدة.

ولكن هل يجيز االإ�شالم قتل االأبرياء يف االأماكن العامة مثل مركز التجارة 

بقتل  والت�شبب  اجلو  يف  االأمريكية  الطائرات  تفجري  اأو  نيويورك،  يف  العاملي 

ركابها املدنيني؟

�الأعمال، يوِرد وجهة نظر رمزي يو�صف  �أبو مرزوق عن هذه  �أن يد�فع  دون 

كما ��صتمع �إليها منه. فرمزي و�أمثاله يَرْون �أنه ال يكن وقف عدو�ن �أمريكا على 

�الإقد�م  باأمر ر�دع يجعلها تفّكر بعمق قبل  �إال  �مل�صلمني، وخ�صو�صاً يف فل�صطني، 

ثمناً  يدفع  باأنه  ي�صعر  �لعادي  �الأمريكي  �ملو�طن  بجعل  و�إال  �مل�صلمني،  �إيذ�ء  على 

باهظاً ل�صيا�صة بالده يف تاأييدها لـ“�إ�رش�ئيل”، مّما يدفعه لل�صغط على حكومته كي 

توقف دعمها �ملبا�رش وغري �ملبا�رش لـ“�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على �لفل�صطينيني.

�الأمريكيني  لدماء  ع�صمة  ال  �أنه  يو�صف  رمزي  يرى  �ل�رشعية،  �لناحية  ومن 

مركز  �أو  �الأمريكية  �لطائر�ت  تفجري  طر�ز  من  عمالً  فاإن  ولذلك  �أمو�لهم.  �أو 

عام،  ب�صكل  �مل�صلمني  يخدم  م�رشوعاً  عمالً  نظره  وجهة  من  ُيعّد  �لعاملي  �لتجارة 

و�لفل�صطينيني ب�صكل خا�ص.
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يف �ملقابل، فاإن نز�هة �لق�صاء �الأمريكي مو�صع �صّك كبري. هذ� ما توؤكده ق�صة 

�ملدعي  مع  نيويورك  يف  �لياباين   Dowa دو�  بنك  فرع  ��صتثمار�ت  مدير  �كو�صي، 

�لعام �الأمريكي. �كو�صي كان يدير ��صتثمار�ت خا�رشة ملدة 12 عاماً دون علم �إد�رة 

�لقانون  ومبوجب  دوالر.  مليار   1.2 تر�كماتها  بلغت  �خل�صائر  تو�يل  ومع  �لبنك. 

�الأمريكي فاإنه ُيفرت�ص يف �إد�رة �لبنك �أن تبلغ �لبنك �لفيدر�يل �الأمريكي FED باأي 

و�إمنا  �ملحدد،  �لوقت  يف  �لياباين  �لبنك  �إد�رة  تفعله  لـم  �لذي  �الأمر  وهو  خ�صارة. 

تاأخرت �إىل �أن �أبلغها �كو�صي بوجود �خل�صائر.

فور �أن مّت �لتبليغ، مت توقيف �كو�صي باعتباره �مل�صوؤول عن ��صتثمار�ت �لبنك، 

�الأمريكي،  �لعام  �ملدعي  لكن  عنها.  �الإبالغ  عن  وبالتاأخري  باخل�صائر،  و�ملت�صبب 

�لذي �أر�د �إغالق فرع �لبنك �لياباين يف نيويورك، عقد �صفقة مع �كو�صي طلب منه 

مبوجبها �الإدالء باإفادة كاذبة �أمـام �ملحكمة بهدف �إد�نة �إد�رة �لبنك، وتغريه مبلغاً 

�حلياتية.  �أموره  وت�صهيل  �لق�صية  من  تبئته  مقابـل  دوالر،  مليون   340 مقد�ره 

لكن �لذي حدث �أن �ملحكمة قررت حب�ص �كو�صي ملدة �أربع �صنو�ت وتغريه مليوين 

دوالر، مما �أفقده �صو�به، خ�صو�صاً و�أن مدة �حلب�ص �لتي ُحِكم بها تزيد ب�صنة عن 

�حلد �الأدنى للعقوبة يف مثل حالته �لتي ترت�وح بني 3-7 �صنو�ت.

ويوؤكد �كو�صي الأبو مرزوق �أن معظم �الإفادة �لتي �أدىل بها �أمام �لقا�صي �صّد 

لي�صت  �كو�صي  وحالة  �لعام،  �ملدعي  من  باإيعاز  ذلك  فعل  و�أنه  كاذبة،  كانت  �لبنك 

�لعامِّني يدلون  �ملدعني  �أو مع  �ملحققني  يتعاونون مع  �لذين  �أن معظم  فريدة، ذلك 

هدفها  �ملحاكم  �أمام  �التهام  وجهة  �ل�صجني  بني  عليها  متَّفق  و�صهاد�ت  باإفاد�ت 

�أن تطلب  �أمر طبيعي  �إنه  �لعام. ويقول هوؤالء:  �أو �ملدعي  �إجناح �ملحقق  �الأ�صا�صي 

يف  �لتوقيف  مركز  من  �لتا�صع  �لدور  يف  عادة  هوؤالء  ويحب�ص  كاذبة.  �إفاد�ت  منهم 

مانهاتن الإبعادهم عن بقية �ملجرمني، بهدف توفري �حلماية لهم.

نيويورك،  ع�صابات  �إىل  �ن�صم  �لذي  �لفلبيني،  فرنالدو  ق�صة  �الأغرب  �لق�صة 

�لتي  �لع�صابات  يلزم من معلومات عن كل  ما  �لعام على تقدمي  �ملدعي  و�تفق مع 

�إليه،  �ملن�صوبة  �لتهم  من  و�لب�ءة  و�الإقامة  �حلماية  له  ُتقدَّم  وباملقابل  معها،  عمل 

وهي: �الن�صمام لهذه �لع�صابات، و�لقيام باإحر�ق منزل من عدة �أدو�ر ب�صاكنيه، 
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فقدان احلرية يف نيويورك

وقتُل �أحد جتار �لذهب ل�صالح خ�صمه �لذي يريد �أن ي�صتفرد بالتجارة يف �ملنطقة. 

وكان �أبو مرزوق كلما َمرَّ على فرنالدو يجده ي�صلي. ويف �أحد �الأيام الحظ �أنه ترك 

�ل�صالة ف�صاأله عن �صبب تركه لها، فاأجاب: مِلَ �أ�صلي وقد �نتهت ق�صيتي بالب�ءة، 

�لقتلى  من  �لعدد  هذ�  من  �لرغم  على  �لعام.  �ملدعي  مع  عليه  �التفاق  متَّ  ما  وتنفيذ 

وهذه �لوح�صية يف �لقتل �لتي تعامل بها هذ� �لفلبيني، �أي �أنه �صلّى و�صام مل�صلحة 

مرتبطة بالقيام بدوره كعميل، فلما ُق�صي �الأمر ترك �ل�صالة و�ل�صيام. ومثل هذه 

�لق�ص�ص، ال ُتعّد �صيئاً �أمام فبكة ق�صية �ل�صيخ �ل�رشير عمر عبد �لرحمن. 

ومن هذه �لق�ص�ص يقول �أبو مرزوق: “خرجت بالقناعة �لتي تر�ّصخت لدي باأن 

ال عد�لة للملونني يف �أمريكا، ونظام ق�صائي يعتمد على �لكذب، و�لغ�ص، و�ل�صهاد�ت 

�ملزورة، و�نطباعات �ملحلفني هو فاقد للم�صد�قية”. 

وقد �صبق لباروخ و�يز Baruch Weiss �لذي توىل �الدعاء مع �آخرين يف ق�صية 

دين �صنة 1993 بالتغا�صي عن ق�صية كاذبة، وهو يبر فعلته باأنه 
ُ
�أبو مرزوق �أن �أ

رغم عليها من ِقبل رئي�صه.
ُ
�أ

�أبو مرزوق خالل فرتة توقيفه �لتي طالت خالفاً  كل هذه �حلكايات عرف بها 

فجر  ��صتيقظ  حني  وهو  للحدث.  �الأوىل  �ل�صاعات  يف  ر�وده  �لذي  �الأول  العتقاده 

�ليوم �لتايل العتقاله، وجد نف�صه يف حالة تفكري كان يتوقع معها �أال يطول توقيفه، 

و�أال يزيد عن عدة �أيام، ذلك �أن د�ئرة �لهجرة متلك حّق �لتوقيف يف �إحدى حالتني:

�الأوىل: �لتحقق من �صحة �الأور�ق �لثبوتية.

�لثانية: �لرتحيل لوجود مالفة، وهذ� يقرره �لقا�صي.

ت�صليمه  كان  وملا  مالفات،  �أّي  �رتكب  �أن  له  ي�صبق  مل  مرزوق  �أبو  كان  وملا 

فاإنه مل  �إ�رش�ئيلي م�صبق بحقه،  �أمر توقيف  لعدم وجود  لـ“�إ�رش�ئيل” غري و�رد؛ 

بلغ باأمر توقيفه مل ُيبلَّغ باأي تهمة، 
ُ
يُكن قلقاً الأي �صبب �آخر، خ�صو�صاً و�أنه حني �أ

كما �أنه مل ُي�صمح له، خالفاً للقانون، باالطالع على �أمر �لتوقيف �لذي �أودع لدى 

ِحيلت للمحكمة �أن ذلك �الأمر ت�صّمن 
ُ
�إد�رة �ل�صجن. والحقاً عرف من �الأور�ق �لتي �أ

�لتهمة �لتالية: “�إرهاٌب متوّقع”!
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وقد ُعوِمل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بق�صوة غري مبرة. فهو مل 

ُي�صمح له �الت�صال بزوجته �إال قبل جل�صة �ملحكمة �الأوىل بيومني، وبعد �أن �أر�صلت 

زوجته رقم هاتف �لفندق �لذي نزلت و�أبناوؤها فيه، مع �ملحامي. ومل تِزد مدة تلك 

�أمام �ملحكمة،  �إال بعد مثوله  �ملكاملة عن ب�صع دقائق. ومل ُي�صمح للزوجة بزيارته 

وكان ذلك بعد �أ�صبوع بالغ �لق�صاوة من �عتقاله، وقد عانق �أوالده بحر�رة و�طماأن 

عليهم وعلى �أمهم، وكانت مقابلة ق�صرية.

لها  يتعر�ص  �لتي  �ملهينة  �لتفتي�ص  طريقة  مرزوق  �أبو  يوؤمل  ما  �أكرث  كان  وقد 

�ل�صجني بعد كل مقابلة الأي �صخ�ص، وبعد خروجه للف�صحة �ليومية �أو ال�صتقبال 

�رشطي  �أمام  �إيقافه  ويتم  مالب�صه،  كل  من  متاماً  ُيعّرى  �ل�صجني  كان  �إذ  ز�ئر،  �أي 

�النحناء  منه  يطلب  ثم  و�الأذنني،  بالفم  �بتد�ًء  ج�صمه  فتحات  كل  بتفتي�ص  يقوم 

عن  يتنع  مرزوق  �أبو  كان  فقد  ولهذ�  موؤخرته!  يف  �حلار�ص  يدقق  فيما  لالأمام 

�خلروج يف �صاعة �لف�صحة �ليومية طيلة وجوده يف �ل�صجن. وهكذ� مل يَر �ل�صم�ص 

طيلة فرتة �صجنه، وكان يرف�ص �الن�صياع لهذ� �لتفتي�ص حتى عندما يكون م�صطر�ً 

�ل�رشطة  �أخذ رجال  فقد  تكر�ر رف�صه،  و�إز�ء  �أ�رشته.  �أفر�د  �أو  �ملحامي  ال�صتقبال 

يتغا�صون عن تفتي�صه بهذه �لطريقة �ملزرية يف �أغلب �الأحيان، وو�صعو� �صندوق 

 حديد يف قاعة �ل�صجن ليخرج مبا�رشة �إليها عند مقابلة �ملحامي، وهي �أ�صبه ب�صياج 

�لكالب يف �ملز�رع. ويقول �أبو مرزوق: “�إن هذه �لطريقة يف �لتفتي�ص �لتي رف�صتها 

كانت �أكرث �إيالماً من �ل�صجن ذ�ته”.






