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معـركة الإفـراج
القرار املفاجئ وغري املتوقع الذي اتخذه الق�ضاء الأمريكي ...القا�ضي
العن�رصي دويف �أوالً ،ثم كمربيل وود ،قا�ضية حمكمة اال�ستئناف املركزية يف
جنوب نيويورك ،برف�ض طلب مثول �أبو مرزوق �أمام املحكمة للرد على طلب
الت�سليم الإ�رسائيلي ...وكذلك رف�ض القا�ضية وود اال�ستئناف الذي تقدم به م َو ّكال
�أبو مرزوق اجلديدان حممد �رشيف ب�سيوين ومايكل كينيدي لقرار الت�سليم الذي
اتخذه دويف يف  ،1996/5/7و�ضع الق�ضية برمتها �أمام مف�صل مهم ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ك�شف عن �أن الق�ضاء الأمريكي �أكرث انحيازا ً جلانب “�إ�رسائيل” من الإدارة
الأمريكية .و�ستك�شف ال�صفحات الالحقة عن �أن تبادالً مهما ً قد حدث يف املواقع.
فبعد �أن كان مفرت�ضا ً �أن تت�سبب القرارات ال�سيا�سية للإدارة ،القا�ضية بتوقيف
�أبو مرزوق خالفا ً للقانون ،ب�إحراج الق�ضاء الأمريكي الذي كان يحتفظ ب�صورة
ب ّراقة له �أمام العامل� ،إذ بانحياز هذا الق�ضاء ال�سافر على نحو يفوق توقعات الإدارة
ذاتها ،ويتجاوز كل القوانني ،يتحول �إىل �إحراج الإدارة يف النهاية؛ لأنه بانحيازه
الأعمى مل ي�أخذ يف االعتبار احل�سابات ال�سيا�سية للإدارة الأمريكية ،وكذلك
للحكومة الإ�رسائيلية التي مل ت ُكن تريد ت�سليم �أبو مرزوق فعالً.
وقد جاء �إحراج الق�ضاء للإدارة ،بعد ان �أحرجتها “�إ�رسائيل” �أوالً ...ذلك �أن
الإدارة ت�رصفت على �أ�سا�س ٍ من جدية طلب الت�سلُّم الإ�رسائيلي ،بغ�ض النظر
عن عدم اكتمال عنا�رصه القانونية .لكنها (الإدارة) فوجئت بـ“�إ�رسائيل” ،وبعد
�أن جتاوز الق�ضاء الأمريكي كل القوانني وقرر ت�سليم �أبو مرزوق ،ت�سحب
طلب الت�سليم!...
وقد �أ ّدى ال�سلوك الإ�رسائيلي يف نهاية املطاف �إىل متكني �أبو مرزوق من هزمية
ال�صلَف الذي �أبداه الق�ضاء الأمريكي عرب اعتماد �أ�ساليب غري معهودة من املراوغة
َ
واالحتيال على القوانني ،مر ِغما ً القا�ضي العن�رصي دويف بالذات على �إ�صدار
قرار معاك�س لقراره ال�سابق بالإفراج عن �أبو مرزوق ،ومر ِغما ً دائرة الهجرة على
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القبول اال�ضطراري بالعر�ض الذي كان �أبو مرزوق قد تقدم به منذ الأيام الأوىل
ملغادرة الواليات املتحدة ،حرا ً طليقاً ،متنازالً عن حقه القانوين يف الإقامة فيها.
معركة الإفراج ،خا�ضها �إىل جانب �أبو مرزوق م َو ّكاله اجلديدان ب�سيوين
وكينيدي ،اللذان خا�ضا يف الوقت ذاته ،وعلى خط مواز ٍ معركة من طراز �آخر مع
�إدارة ال�سجن امل�سمى مركز الإ�صالح يف مانهاتن ،مار�سا خاللها نوعا ً من امل�شاغلة
للإدارة الأمريكية واملجتمع الدويل ،من خالل ك�شف عدم قانونية املعاملة التي
يلقاها �أبو مرزوق داخل �سجنه� ،إ�ضافة �إىل جتاوز وخرق الق�ضاء الأمريكي لكل
القوانني فيما يتعلق بق�ضيته.
�إىل ذلك ،فقد هدفت هذه امل�شاغلة ال�ضاغطة �إىل احلد من قدرة الإدارة على املماطلة
يف االن�صياع ملنطوق القوانني الأمريكية التي تفر�ض الإخالء الفوري لأبو مرزوق،
بعد �سحب طلب الت�سليم الإ�رسائيلي ،خ�صو�صا ً و�أن �أبو مرزوق كان يقرتح �إبعاده
من الأرا�ضي الأمريكية ،مما يفقد قرار �إدارة الهجرة القا�ضي باحتجازه بهدف
�إبعاده من كل مربراته� ،إن كانت هناك مربرات حقيقية لهذا الإجراء.
قرار “امل�شاغلة ال�ضاغطة” ،ا ُت ِخذ و ُبدِئ يف تنفيذه على نحو مواز ٍ ومتزامن مع
قرار �سحب طلب اال�ستئناف الذي اتخذه �أبو مرزوق نف�سه يف �ضوء القناعة التي
ت�شكلت لديه ب�أن حكومة بنيامني نتنياهو  Benjamin Netanyahuاجلديدة ،والتي
رفعت �شعار ال�سالم الآمن� ،ستكون م�ضطرة �إىل �سحب طلب الت�سليم الذي تقدمت
به حكومة �إ�سحاق رابني قبل مقتله .وقد ت�أ�س�ست هذه القناعة على مالحظة دقيقة
النتهازية بنيامني نتنياهو وقراراته ال�سيا�سية التي ُتبنى على احل�سابات الذاتية يف
املقام الأول .وبالتايل ،ف�إن هذه االنتهازية ال ميكن �أن تغامر بالت�سبب مبقتل �أهم
�شعاراتها “ال�سالم الآمن” الذي فاز نتنياهو يف االنتخابات على �أ�سا�سه ،خ�صو�صا ً
و�أن العمليات اال�ست�شهادية التي قادها ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف ،وا�ست�شهاد
املهند�س يحيى عيا�ش ،لعبت دورا ً مهما ً يف �إظهار �ضعف �شمعون برييز ،و�سقوطه
يف االنتخابات التي �أُجرِيت يف �أعقاب اغتيال رابني .وقد توقع نتنياهو �أن ي�ؤدي
ت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” �إىل حدوث عمليات انتفا�ضية تفوق بكثري تلك التي
�أعقبت اغتيال عيا�ش .وعلى ذلك ،ف�إنه ال ب ّد من �أن يتعظ ،وال يرتكب حماقة مماثلة
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لقرار اغتيال عيا�ش الذي اتخذه برييز ،فكان ال�سبب يف تدمري م�ستقبله ال�سيا�سي.
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن قراره الأخري غري احلكيم الذي اتخذه ب�شن عمليات “عناقيد
الغ�ضب” على اجلنوب اللبناين ،فطوقت هذه العناقيد عنقه و�أفقدته ت�أييد �رشائح
وا�سعة من �أن�صار “ال�سالم” ،دون �أن تك�سبه �أ�صواتا ً من مع�سكر اليمني الذي ظ ّل
موحدا ً خلف زعيم الليكود  Likudاجلديد.
يف � ،1997/1/27صدرت �أول �إ�شارة عن حمامي �أبو مرزوق �إىل اعتزام
�أبو مرزوق �سحب طلب اال�ستئناف و�إبداء رغبته يف ت�سليم نف�سه لـ“�إ�رسائيل” ،وهو
القرار الذي نفذ �أي�ضا ً يف �إطار خمطط امل�شاغلة ال�ضاغطة ذاته .ويف � 5شباط /فرباير
بد�أ املحاميان حملتهما ال�ضاغطة على الإدارة الأمريكية ،عرب انتقاد ممار�سات
�إدارة ال�سجن مع �أبو مرزوق .وقد ّ
مت ال�سري على هذين اخلطني املتوازيني حتى
حتققت النهاية ال�سعيدة لِ َا ميكن و�صفه باختطاف �أبو مرزوق من ِقبَل الواليات
املتحدة ،طاملا �أن توقيفه منذ البداية مل يكن قانونياً.
كانت البداية مع الر�سالة التي وجهها املحامي مايكل كينيدي �إىل �إدارة مركز
التوقيف والإ�صالح يف مانهاتن ب�ش�أن �سوء معاملة �إدارة ال�سجن لأبو مرزوق.
وقد وجدت هذه الر�سالة يف �سلوكيات �إدارة ال�سجن ما يخدم احلملة املطلوبة.
وكانت هذه الإدارة قد حرمت �أبو مرزوق منذ البداية من الطعام اخلا�ص الذي
يتناوله امل�صابون مبر�ض ال�سكري ،مما �أوجب االحتجاج يف حينه.
1
واملوجهة �إىل مدير ال�سجن راي�ش
�أ�شارت الر�سالة امل�ؤرخة يف ،1997/2/5
َّ
� ،Reischإىل �أن �أبو مرزوق كان قد �أُودِع يف ال�سجن ب�سبب دعوى ت�سليم تقدمت بها
“�إ�رسائيل” ولي�س له �أي تاريخ �إجرامي .وهو يع ّد �سجينا ً منوذجياً .لكن الر�سالة
الحظت �أن �أبو مرزوق تعر�ض يف ال�سجن �إىل معاملة �سيئة ومهينة ازدادت خالل
ال�شهر الأخري ،ومل ي ُعد ممكنا ً جتاهلها كما كان احلال يف ال�سابق .م�شري ًة �أي�ضا ً �إىل
�أن �إدارة ال�سجن كانت تتجاهل �شكاواه ال�سابقة يف هذا اخل�صو�ص.

1
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وطلب املحامي فتح حتقيق ملعرفة حقيقة الأمر ،وطلب اللقاء مع �إدارة ال�سجن
ملناق�شة امل�س�ألة .وقال �إن �أبو مرزوق يتعر�ض مل�شكلة �إيقاف بريده ...ال�صادر
والوارد .و�أنه يعاين لدى حاجته لإجراء ات�صال هاتفي مع حماميه ،حيث ي�سمح له
فقط ب�إجراء مكاملة واحدة معه يف اليوم ملدة  15دقيقة ...ويعاين �أي�ضا ً لدى حاجته
لالت�صال الهاتفي مع زوجته حيث ُي�سمح له مبكاملة واحدة كل �أ�سبوع.
وا�شتكى املحامي من �أن �أبو مرزوق ال ُي َ
عطى الفر�صة للخروج من زنزانته
للرتويح اليومي خالل النهار� ،إذ ُيطلب منه فعل ذلك يف الرابعة والن�صف فجرا ً من
كل يوم .وقال �إن عدم خروجه لـ“الف�سحة” اليومية ،وكذلك موقع الزنزانة التي
يجري توقيفه فيها ،يجعاله ال يرى ال�شم�س على الإطالق.
وعزا املحامي هذه املعاملة ال�سيئة �إىل العن�رصية ،لكون �أبو مرزوق ال�سجني
الأجنبي الوحيد .و�أ�شار �إىل �ضابط ُيدعى جرين  Greeneقال �إنه يعامله معاملة
�سيئة ،وي�ضيق عليه يف �إجراء مكاملاته الهاتفية ،ويف تناوله لطعامه ،ويف �أثناء ت�أديته
لل�صالة .وقال �إن �إدارة ال�سجن غري متعاونة يف منح عائلة �أبو مرزوق ت�رصيحا ً
لزيارته يف عطلة نهاية الأ�سبوع كي يتمكن من ر�ؤية �أطفاله .و�أبدى املحامي
امتعا�ضه لعدم الوفاء بالوعود التي �سبق �أن تلقاها بحل هذه الإ�شكاالت.
ت�أخر رد �إدارة ال�سجن  19يوماً ،وحمل تاريخ  2،1997/2/24وبد�أ متناق�ضا ً من
فقرته الأوىل التي تقول �إن معظم امل�شاكل التي ا�شتكى منها �أبو مرزوق كانت قد
ُحلَّت بال�شكل الذي ينا�سبه قبل التحقيق فيها .وهو القول الذي ي�سمح بالت�سا�ؤل
عن الكيفية التي عرفت بها �إدارة ال�سجن بحل معظم هذه امل�شاكل دون �إجراء
حتقيق .والت�سا�ؤل �أي�ضا ً عن بقية امل�شاكل؟ مع مالحظة �أن �إدارة ال�سجن �أقرت يف
الرد بوجود امل�شاكل ومل تنفها.
ويقول الرد “�إن اللوائح تعطي ال�سجني حقّ �إجراء مكاملة هاتفية اجتماعية
واحدة �شهرياً� ،إال �أن �إدارة ال�سجن حتاول �أن تف�سح املجال �أمام ال�سجني لإجراء
2
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هذه املكاملات مرة كل �أ�سبوع” .و�أ�ضاف“ :ملا كان �أبو مرزوق يرغب بالتحدث
مع كل واحد من �أبنائه ف�إننا نحاول �أن نتجاوز الوقت املحدد له” .لكن الرد ال
يو�ضح � ْإن كانت هذه املحاوالت تنجح �أم ال !...وينتقل مبا�رشة �إىل مالحظة �أنه
ال ب ّد من احل�صول على �إذن م�سبق لإجراء كل مكاملة “ملحاولة برجمتها مع مكاملات
الآخرين” .ويقرر الرد �أنه ّ
مت تن�سيب ا�ستغالل الوقت لإجراء هذه املكاملات يف الفرتة
بني � 7:30صباحا ً و 3:00ع�رصا ً لعدم منا�سبة �أوقات الآخرين.
وبلغة �شبه اعرتا�ضية يالحظ الرد �أن �أبو مرزوق ال يرغب يف اخلروج
لـ“الف�سحة” اليومية قبل ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً .وعندما تتوفر له فر�صة لذلك
بني الـ � 7:30صباحا ً وحتى الظهر ف�إنه يوافق على اال�ستفادة منها .ويقرر ر ّد
�إدارة ال�سجن “�إن عملية اال�ستجمام (الف�سحة) يجب �أن تتم برجمتها للجميع ،ومل
ي�شك �أبو مرزوق من ذلك” .وهذا الكالم يتجاهل حقيقة كون املحامي موكالً عن
�أبو مرزوق ،ويفرت�ض �أن �أبو مرزوق يجب �أن يقدم ال�شكوى ب�شكل �شخ�صي دون
و�ساطة حماميه!...
وفيما يتعلق ب�أوقات الزيارة قال الرد �إن �أوقاتها تربمج بحيث تالئم بقية
ال�سجناء ،دون �أن ينتبه كاتب الرد �إىل �أن �صيغة “بقية ال�سجناء” ال تعني “جميع
ال�سجناء” كما هو مفرت�ض .وبالتايل ،فقد ّ
مت �إخراج �أبو مرزوق من ال�سجناء الذين
يحق لهم تلقي الزيارات العائلية يف عطلة نهاية الأ�سبوع .وهذا هو م�ضمون �شكواه
�أ�صالً .وتربر �إدارة ال�سجن هذا التمييز يف املعاملة الذي ي�ستهدف �أبو مرزوق
بالقول “�إنه ال ميكن حتقيق ذلك لكل ال�سجناء”.
�أما فيما يتعلق ب�سوء املعاملة التي كان يتعر�ض لها من ال�ضابط جرين فتذكر
�إدارة ال�سجن �أن ال�ضابط املذكور ينفي ذلك .وتتبنى �شهادة ال�ضباط الآخرين
ب�أن زميلهم مل ي�صدر عنه �أي �سوء معاملة جتاه �أي من ال�سجناء ...وهو �إىل ذلك
“�إن�سان م�ستقيم وملتزم وم�س�ؤول با�ستمرار” .ويالحظ هنا �أن �إدارة ال�سجن،
التي ترف�ض االعرتاف ب�أي �شكوى غري مقدمة من �أبو مرزوق �شخ�صياً ،اكتفت
كما هو وا�ضح من ردها ،بتوجيه الأ�سئلة �إىل �ضباط ال�سجن الآخرين لي�شهدوا
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ل�صالح زميلهم جرين ،دون �أن تكلف نف�سها عناء توجيه ال�س�ؤال �إىل �أبو مرزوق
ذاته املوجود لديها!...
لذلك ،فقد بعث كينيدي بر�سالة ثانية �إىل مدير ال�سجن يف � 31997/3/6أقر
فيها ب�أن معظم امل�شكالت التي كان �أبو مرزوق قد تظلَّم منها يف الر�سالة الأوىل
قد ُحلَّت بالفعل� ،إال �أن ال�ضابط جرين �ص ّعد من ت�رصفاته التي تندرج حتت بند
كي �أبو مرزوق ب ُعقب �سيجارته يف
�إ�ساءة املعاملة �إىل احلد الذي جعله يقدم على ِّ
� 20شباط /فرباير� ...أي بعد �أ�سبوعني من تقدمي ال�شكوى ال�سابقة .و�أ�شار كينيدي
�إىل �أنه كان قد تقدم ب�شكوى �ض ّد ت�رصفات جرين هذا يف  ،1997/1/17وطلب
معرفة ما حدث بخ�صو�صها .و�أ�شار �إىل �أن جرين ،ي�رصخ على �أبو مرزوق
عندما يطلب اخلروج �إىل “الف�سحة” اليومية ،يف حني �أنه يعامل ال�سجناء الآخرين
بطريقة �أف�ضل.
وطعن يف نزاهة جرين وم�س�ؤوليته ،و�أ�شار �إىل �أنه �أقدم يف  1997/2/20على
حرق ر�سغ �أبو مرزوق .وقال �إنه حتى لو برر ذلك ب�أنه مل يكن متعمدا ً فعل ما
فعله ،ف�إنه يجب �أن ينقل ب�سبب �إقدامه على تقييد �أبو مرزوق يف الوقت الذي كان
يدخن فيه �سيجارة .وطالب بالتحقيق يف كل امل�ضايقات التي يرتكبها جرين ونقله،
واللقاء مع الإدارة لبحث كل ذلك.
وبخ�صو�ص ال�شكاوى الأخرى قال كينيدي �إن �أبو مرزوق يطلب �إجراء مكاملة
هاتفية يف �أوقات امل�ساء ب�سبب خروج ال�سجناء الآخرين لـ“الف�سحة” يف النهار.
وهو ال ي�ستطيع �إجراء ات�صاالته يف هذه الأثناء .و�إن �سلبه هذا احلق يع ّد خمالفة
وعب عن ا�ستيائه لت�أخر الرد على طلب الزيارة العائلية يف عطلة
حلقوقه املدنيةّ .
نهاية الأ�سبوع ...حيث ت�أخر الرد ملدة ثالثة �أ�شهر ون�صف ال�شهر .وقال �إنه
يرغب يف �أن ُينَح مثل هذه الزيارة ملرة �أو اثنتني على الأقل خالل ال�سنة .و�أكد �أن
�أبو مرزوق ال يرغب يف اخلروج لـ“الف�سحة” اليومية قبل ال�سابعة �صباحاً...
3
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مالحظا ً �أن ال�صيغة التي اعتمدتها �إدارة ال�سجن يف ردها ال تنفي حتديد مواعيد
مثل هذه الف�سحة يف الرابعة والن�صف فجراً.
وجاء ر ّد �إدارة ال�سجن مت�أخرا ً قرابة ال�شهر يف هذه املرة ويحمل تاريخ
 4،1997/4/1ومل يت�ضمن اال�ستجابة لأي من املطالب ال�سابقة.
بد�أ الرد برف�ض طلب نقل ال�ضابط جرين؛ لأن “عملية برجمة املوظفني يف
مواقعهم عمل يحتاج �إىل جهد كبري .كما و�أن هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند
�إجراء التنقالت منها ف�صل امل�ساجني ،و�أمنهم ،وخدماتهم الطبية ،وخدمات الطعام،
والزيارات االجتماعية والقانونية ،وتوزيع الربيد ،وغ�سيل وتبديل املالب�س،
وترتيبات املطالعة والكتب ،و�أوقات اال�ستجمام واملكاملات الهاتفية” .و�أردف “�إذا
كان يف طلب الأفراد م�صلحة كلية تتحقق للجميع فيكون لها اعتبار يف العادة”� .أي
�أن �سوء املعاملة الذي يخ�ص به جرين د� .أبو مرزوق لي�س له اعتبار!...
�أما بخ�صو�ص ت�سبب جرين بحرق ر�سغ �أبو مرزوق وغلظته يف التعامل معه
“ف�إن ذلك الأمر قد �أخذ جدياً ،ومت رفع الأمر للجهات �صاحبة ال�سلطة .ولن يتم
اتخاذ �أي �إجراء حتى يتم التحقيق يف ذلك”.
ومل يو�ضح مدير ال�سجن َم ْن هي اجلهات �صاحبة ال�سلطة .واملفرت�ض �أن يكون
هو �صاحب ال�سلطة يف هذه احلالة .كما �أنه مل يحدد متى �سيتم التحقيق من ِقبَل
هذه اجلهات .ومل يذكر �أي�ضا ً �أنه �أ�صدر �أي تعليمات لهذا ال�ضابط بالكف عن �إ�ساءة
معاملة �أبو مرزوق ،بل �إنه ي�صف ال�شكوى بهذا ال�صدد ب�أنها جمرد ادعاء!...
وفيما يتعلق باملكاملات الهاتفية القانونية (مع املحامني) ،يقول مدير ال�سجن يف
رده�“ :إن على �أبو مرزوق تقدمي طلب م�سبق لإجراء هذه املكاملات ،ولربجمة وقتها
كي ُت َ
عطى له يف الوقت املنا�سب .يف حني �أنه �سي�ستمر يف �إجراء مكاملاته االجتماعية
مرة يف الأ�سبوع” .وملا كان من حقّ ال�سجني �إجراء مكاملة قانونية واحدة يف اليوم،
4
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جترى عادة يف �ضوء م�ستجدات ق�ضيته ،فمتى ميكن �أن يتقدم بطلب م�سبق لإجراء
مثل هذه املكاملات يف الوقت الذي ينا�سبه م�سا ًء .وهل ميكن �أن يتلقى الرد يف هذه
احلالة يف اليوم ذاته؟!
�أما فيما يتعلق بوقت اال�ستجمام (الف�سحة) ،فيقول مدير ال�سجن يف رده:
�إن الق�سم املوجود �أبو مرزوق فيه يحدد �ساعات اال�ستجمام لنزالئه فقط بني
ال�ساد�سة �صباحا ً والثانية ع�رش ظهرا ً خالل الأيام من الإثنني �إىل اجلمعة؛ وذلك
ب�سبب كرثة النزالء يف هذا الق�سم .ولأ�سباب �أمنية وقائية ف�إن �إدارة ال�سجن ال
ت�ستطيع تلبية طلبات النزالء يف حتديد وقت اال�ستجمام ح�سب رغباتهم .ولهذا،
ف�إن بع�ض النزالء يرف�ضون اخلروج لال�ستجمام ،كما هو احلال �أحيانا ً بالن�سبة
لأبو مرزوق.

و�إذا كان احلال كذلك ،فلماذا ت�رص �إدارة ال�سجن على �أن تكون ف�سحة
�أبو مرزوق يف الرابعة والن�صف فجرا ً يف �أغلب الأحيان� ...أي قبل بدء املوعد
املخ�ص�ص لنزالء الق�سم الذي كان م�سجونا ً فيه ب�ساعة ون�صف ال�ساعة؟
وتظل تتوا�صل الت�سا�ؤالت ،وترتافق مع الإجراءات القانونية التي بد�أها الدفاع،
و�صوالً �إىل الإفراج عن �أبو مرزوق ...بل �إنها ما تزال قائمة حتى الآن تلقي بظالل
كثيفة على جمريات العدالة الأمريكية ،وقرارات و�إجراءات الإدارة ال�سيا�سية
يف وا�شنطن.
اخلطوة الإجرائية الأوىل ،على املحور “الأهم” ،والتي مثَّلت هجوما ً م�ضادا ً

على باطل الإدارة الأمريكية ،متثلت يف ر�سالة وجهها مايكل كينيدي حمامي
عب فيها عن نية موكله يف �سحب
�أبو مرزوق يف � 1996/12/30إىل وزارة اخلارجية ّ
طلب اال�ستئناف الذي تقدم به للق�ضاء ،وطلب الت�سليم الفوري لـ“�إ�رسائيل” .كما
طلب �ضمانات �أمنية من “�إ�رسائيل” على حياته ،وعدم تعر�ضه لل�ضغوط والتعذيب
يف �أثناء احتجازه لديها.
�أبو مرزوق هو الذي اتخذ هذا القرار يف �ضوء ح�سابات �سيا�سية ولَّ َدت لديه
قناعة تامة ب�أن مثل هذه اخلطوة ال ب ّد �أن تعيد �إليه حريته من جديد ،فهو واثق من
�أن حكومة بنيامني نتنياهو ال تبحث عن متاعب �أمنية لنف�سها .ثم �إن زعيم الليكود
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ال يراهن مثل رابني �أو برييز على �أن مثل هذه اخلطوة قد ت�أتي له ب�أ�صوات انتخابية
من اليمني الإ�رسائيلي.
هنا مهم �أن نو�ضح ماذا يعني �إقدام �أبو مرزوق على �سحب اال�ستئناف الذي
كان قد تقدم به لقرار الت�سليم ،بعد �أن رف�ضت القا�ضية وود اال�ستئناف.
يوجد يف الق�ضاء الأمريكي �أربع مراحل ال�ستئناف الأحكام:
املرحلة الأوىل :يقدم اال�ستئناف فيها �إىل قا�ض ٍمن درجة �أعلى من درجة القا�ضي
الذي �أ�صدر احلكم امل�ست�أنف .ف�إن �أ ّيد القا�ضي حكم القا�ضي ال�سابق ،ي�صبح من
حقّ املحكوم اال�ستئناف ملرة ثانية.
املرحلة الثانية :يقدم اال�ستئناف فيها �إىل هيئة ق�ضائية تت�شكل من ثالثة ق�ضاة.
ف�إن �ص ّوتت الهيئة ل�صالح احلكم امل�ست�أنف ،ي�صبح من حقّ املحكوم اال�ستئناف
ملرة ثالثة.
املرحلة الثالثة :يقدم اال�ستئناف فيها �إىل الهيئة الق�ضائية للمحكمة كاملة،
وتت�شكل من  11قا�ضياً ،ف�إن �أيدت احلكم امل�ست�أنف ،ي�صبح من حقّ املحكوم
اال�ستئناف ملرة رابعة.
املرحلة الرابعة :يقدم اال�ستئناف فيها �أمام املحكمة الفيدرالية العليا ،ويكون
قرارها قطعيا ً غري قابل لال�ستئناف.
غري �أن ا�ستنفاد كل هذه املراحل يحتاج �إىل وقت طويل قد يزيد عن العام ،وقد
يقارب العامني يظل �أبو مرزوق خاللها نزيالً يف مركز الإ�صالح يف مانهاتن .وقد
تتغري الظروف خالل هذه الفرتة الطويلة ،مبا يبدل من احل�سابات ال�سيا�سية
لحا ً له دون
لنتنياهو ،على نح ٍو يجعل ت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” مطلبا ً ُم ّ
�أن يلتفت �إىل ردود الفعل العنيفة حلركة حما�س على الأمن الإ�رسائيلي يف
هذه احلالة.
رصا ً على �سحب طلب اال�ستئنافِّ ،
موظفا ً قراره
لذلك ،فقد كان �أبو مرزوق م� ّ
هذا يف الوقت ذاته من �أجل ك�سب �أكرب تعاطف عاملي مع ق�ضيته ،والت�شهري ما �أمكن
مبمار�سات التعذيب والتنكيل يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،ويف �أثناء التحقيق.
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يف  1997/1/27وجه مايكل كينيدي مذكرة عاجلة �إىل مادلني �أولربايت
 ،Madeleine Albrightوزيرة اخلارجية الأمريكية ،كرر فيها ما ورد يف ر�سالته
الأوىل للوزارة ،و�أكد �أن طلبا ً ر�سميا ً �سيقدم يف اليوم التايل �إىل الق�ضاء ب�سحب
اال�ستئناف ،الفتا ً نظر الوزيرة �إىل �أن قانون الواليات املتحدة يفر�ض يف هذه احلالة
ت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” خالل فرتة �ستني يوماً� ،أو الإفراج عنه !...و�أكد
كينيدي مرة �أخرى على طلب �ضمانات لعدم تعر�ض �أبو مرزوق للتعذيب يف
5
“�إ�رسائيل”؛ نظرا ً لل�سوابق العديدة املعروفة يف هذا املجال.
بهذه الر�سالة �أراد كينيدي �أن ي�ؤكد جدية موقف �أبو مرزوق ،و�أن ميار�س
ال�ضغط على الإدارة الأمريكية عرب �إرباكها بهذا القرار املفاجئ الذي ال ت�ستطيع
حتمل تبعاته على عملية ال�سالم يف حال الت�سليم ،كما �أنها لي�ست يف حاجة �إىل املزيد
من ال�شواخ�ص على انحيازها لـ“�إ�رسائيل” ،بل واملزاودة على التع ُّنت الإ�رسائيلي...
�إذ كيف �ست�صبح �صورة الواليات املتحدة �أمام الر�أي العام واملجتمع الدويل حني
تقرر “�إ�رسائيل” �سحب طلب ت�سليم �أبو مرزوق ،بعد �أن خا�ضت الإدارة معركة
طويلة �ض ّد القانون من �أجل اتخاذ قرار بت�سليم رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق
حلركة حما�س؟!
ويف اليوم التايل ( ،)1997/1/28تقدم كينيدي ،واملحامي الآخر حممد �رشيف
ب�سيوين بطلب �سحب اال�ستئناف �أمام الدائرة الثانية للمحكمة الفيدرالية يف جنوب
نيويورك جاء فيها:
ُيرجى العلم �أن املُ�ستد َعى مو�سى �أبو مرزوق ي�سحب ا�ستدعائه املقدم �إىل
املحكمة الفيدرالية اال�ستئنافية /الدائرة الثانية ،للحكم ال�صادر يف 1996/10/11
يف الق�ضية �أعاله بنا ًء على املقرتح املقدم بتاريخ  1996/10/9من القا�ضية

5
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كمربيل وود 6،التي رف�ضت ا�ستدعاء اال�ستئناف الذي طلب �أبو مرزوق فيه املثول
�أمام املحكمة ،كما ويطالب اال�ستدعاء ب�إيقاف عملية الت�سليم .وبناء على ما تقدم،
ف�إن املُ�ستد َعى ي�سحب اال�ستئناف الذي �سبق له التقدم به ،وقد قررت القا�ضية
7
وود �إزالة العراقيل التي ت� ِّؤخر عملية الت�سليم.

ويف اليوم ذاته ،وجه املحاميان ر�سالة �إىل احلكومة الأمريكية �أبلغاها فيها ب�أنهما
ق ّدما فعالً يف هذا اليوم طلبا ً ب�سحب اال�ستئناف .وطلبا يف هذه الر�سالة “�إزالة �أي
عوائق ُ
حتول دون �إمتام الت�سليم لإ�رسائيل” .و�أرفقا بر�سالتهما �إفادة خطية من
�أبو مرزوق نف�سه ،هي التي ّ
مت االعتماد عليها يف طلب �سحب اال�ستئناف ،وقد
جاء فيها:
قمت متعمدا ً ب�سحب ا�ستئنايف للدائرة الثانية يف حمكمة اال�ستئناف ،وكذلك
�أ�صدرت تعليماتي للمحامني عني ،وعلى الرغم من �أنني بريء مما ُو ِّجه �إيلَّ
من تهم� ،إال �أن اال�ستمرار يف اعتقايل �سيخدم امل�صالح الإ�رسائيلية ال�سيا�سية،
وللأ�سف ف�إن احلكومة الأمريكية قامت بتجاوز كل �أ�س�س العدالة للتحيز مع
�إ�رسائيل لغر�ض اعتقايل ب�سبب رئا�ستي للمكتب ال�سيا�سي لـحما�س ،والذي يعمل
أ�صبحت �سجينا ً �سيا�سياً.
منف�صالً متاما ً عن اجلناح الع�سكري ،وبذلك �
ُ
لقد �أكملت درا�ستي اجلامعية (الدكتوراه) يف الواليات املتحدة ،و�أثناء ذلك كنت
�أمار�س الن�شاط ال�سيا�سي ،وكانت الواليات املتحدة على علم بذلك ومل �أرتكب �أي
عمل �إجرامي.
ولو �أنني ُحو ِكمت بطريقة عادلة يف املحاكم الأمريكية ،و ُمنِحت الفر�صة
املوجهة �إيلّ ،لأجبت بالتايل عليها،
لالطالع على الرباهني والأدلة على التهم
َّ
ولتبني �أن التهم غري قانونية وغري �صحيحة مما �سيخدم م�صلحة حما�س يف
ال�رشق الأو�سط.
6

Opinion and Order, In the Matter of Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook Petitioner,
against Warren Christopher as Secretary of State, et al., Respondents, by Kimba
M. Wood, United States District Judge, New York, 9/10/1996.

7

Notice of Withdrawal of Appeal, by Mousa Abu Marzook, Appellant-Petitioner,
against warren Christopher as Secretary of State, and other American officials,
New York, 28/1/1997.
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لقد حرمتني املحكمة الفيدرالية يف الواليات املتحدة من احلقوق الأ�سا�سية
التي َع ِمل َ ْت بها طوال مائتي عام فيما يتعلق بت�سليم املطلوبني.
لقد ُحرِمت من اال�ستثناء ال�سيا�سي للت�سليم ،و ُر ِف�ض طلبي بعقد جل�سة
حماكمة ،والذي مل يحدث يف املا�ضي قط ،ولكن الوا�ضح �أن الفل�سطينيني
وامل�سلمني ال ُينَحون فر�صة العدالة عند تعار�ضها مع م�صلحة �إ�رسائيل .ولذلك،
ف ِعو�ضا ً عن البقاء يف �سجن نيويورك خلدمة م�صالح بع�ض الأطراف ،ف�إنني
� ّ
أف�ضل الذهاب �إىل �إ�رسائيل حيث �س�أُمنَح حماكمة على التهم التافهة التي ُو ِّجهت
�إيلّ ،تلك التهم التي ح ّذر امل�ست�شار القانوين حلكومة �إ�رسائيل ،ووزير خارجيتها
من �إ�صدارها لعدم م�صداقيتها .وبالتايل قد �أحظى بقا�ض ٍ �إ�رسائيلي �أف�ضل من
ق�ضاة نيويورك.
ولأنني ال �أرى � َّأي غر�ض من البقاء هنا ،ف�إنني وجهت وكالء الدفاع عني
(املحامني) للطلب من اخلارجية الأمريكية القيام بت�سليمي فوراً .ويق�ضي قانون
الواليات املتحدة بت�سليمي خالل  60يوما ً من �سحبي لطلب اال�ستئناف.
ِ�س يف حقي ومرتتباته ال�سيا�سية �سينعك�س على نظام
�إن الظلم الذي ُمور َ
العدالة يف الواليات املتحدة� .إنني جاهز للذهاب �إىل �إ�رسائيل لال�ست�شهاد.
�إنني ذاهب لالن�ضمام �إىل �آالف املعتقلني يف �سجون �إ�رسائيل الذين ،يف
رش َ
ف �إخوتي الذين ُقتِلوا من �أجل
معظمهم ،تع ّر�ضوا للإهانة والتعذيب ،ولأُ� ِّ
ق�ضيتهم العادلة.
ويف الوقت الذي �أتوقع فيه نف�س امل�صري ،و�أ�ش ّك �أن الواليات املتحدة �ستعمل �أي
�شيء ملنع �إ�رسائيل من تعذيبي ،ف�إنني كذلك ال �أتوقع كقيادي �سيا�سي فل�سطيني
�أن �أح�صل على حماكمة ومعاملة عادلة ،وخ�صو�صا ً يف �ضوء الدعاية ال�سيا�سية
التي ت�شنها احلكومة الإ�رسائيلية احلالية �ضدي و�ضد �أهداف و�أعمال حما�س
الوطنية القانونية.
�إنني لأ�شكر �أولئك الذين وقفوا �إىل جانبي يف ال�سنة والن�صف املا�ضية،
و�س�أ�ستمر يف ن�ضايل من �أجل حتقيق ال�سالم والعدالة� ،أينما كنت ،وفيما تب ّقى من
الوقت ،للرجال والن�ساء والأطفال الذين لي�س لديهم من ي�سمعهم.
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وحملَت الإفاد ُة تاريخ  ،1997/1/16و ُذ ِّيلَت مبالحظة ٍ جاء فيها:
ما �سبق �إفادة �شخ�صية لأبو مرزوق رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س،
�صدرت عنه وهو يف �سجن مانهاتن الفيدرايل الذي ميكث فيه بدون كفالة وبدون
جل�سة للمحاكمة العادلة ولل�سماع منه ملدة � 18شهرا ً ون�صف ال�شهر ،وينتظر
الت�سليم لإ�رسائيل ب�سبب حتميله م�س�ؤولية �أعمال �آخرين لدوافع �سيا�سية
و�أ�سباب غري قانونية.

ويقول �أبو مرزوق �إنه كتب هذه الإفادة وهو داخل �سجنه ،و�أمالها على حماميه
خل�سة عرب الهاتف كي ُت َ
ن�ش يف اخلارج بغر�ض �إثارة الر�أي العام واملجتمع الدويل
�ض ّد الإدارة الأمريكية.
ال �ش ّك �أن هذه الإفادة متثل حلقة بالغة الأهمية من حلقات الهجوم امل�ضاد على
انحياز الإدارة الأمريكية ،تهدف يف الوقت ذاته �إىل ثني هذه الإدارة عن ت�سليم
�أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” يف حال مل ت�سحب “�إ�رسائيل” طلب الت�سليم.
ويف الإطار ذاته ،وجه املحامي مايكل كينيدي مذكرة عاجلة يف � 19شباط /فرباير
8
�إىل مادلني �أولربايت وزيرة اخلارجية الأمريكية جاء فيها:
كما تعلمني ،يوم  ،1997/1/28قام موكلي الدكتور �أبو مرزوق ب�سحب
ا�ستئنافه من الدائرة الثانية /حمكمة اال�ستئناف التي حكمت عليه بالت�سليم،
وت�ستمر معاناة �أبو مرزوق من ال�ضعف والوهن يف �سجنه يف املركز الإ�صالحي يف
مانهاتن منذ  ،1995/7/25ويتطلب قانون الواليات املتحدة �أنه يتم ت�سليمه خالل
 60يوما ً من تاريخ �سحبه لال�ستئناف.
بتاريخ  ،1997/2/13عقد الرئي�س كلينتون ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
م�ؤمترا ً �صحفيا ً يف البيت الأبي�ض ،و�س�أل �أحد ال�صحفيني عما �إذا كان هناك �إعادة
نظر يف ت�سليم �أبو مرزوق لإ�رسائيل؟ وقد �أجاب الرئي�س كلينتون على ال�س�ؤال كما
يلي“ :اجلواب على ذلك ال�س�ؤال �أننا مل نناق�ش هذا ال�س�ؤال؛ لأن الأمر منظور �أمام
لدي ما ميكن �أن �أفعله بخ�صو�ص ذلك ،وال ي�ستطيع رئي�س الوزراء
املحكمة ولي�س ّ
8

Urgent Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael
Kennedy, New York, to Madeleine Albright, Washington, 19/2/1997.
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�أن يفعل �شيئا ً بخ�صو�ص ذلك ،وال ن�ستطيع مناق�شته حتى يتم حلُّه يف املحكمة”.
وبتاريخ � 1997/1/27أر�سلنا �إليكم �إخطارا ً ب�سحب مو�سى �أبو مرزوق /ا�ستئنافه.
وقد ّ
مت �سحب اال�ستئناف من املحاكم .وبعدها قامت القا�ضية كمربيل وود ب�سحب
� ّأي معوقات لت�سليم �أبو مرزوق .وملا كان اال�ستئناف قد ُ�س ِحب منذ �أ�سابيع ،فلم
ي ُعد “�أمرا ً يجب حله داخل املحاكم الأمريكية” .و�إمنا �أم ٌر يجب �أن حتلّه وزارة
اخلارجية .ويف �ضوء ت�رصيح الرئي�س كلينتون يف  ،1997/2/13ف�إننا نخ�شى �أن
تكون احلكومة الأمريكية ال تعلم �أن مهلة ال�ستني يوما ً قد بد�أت.
يف ر�سالة �سابقة لك ،وبعدها لل�سكرتري تولبت ،طلبنا �أن تقوم وزارة اخلارجية
باحل�صول على �ضمانات من �إ�رسائيل ب�أن �أبو مرزوق لن ُيعذب.
يف تاريخ  1997/2/6تلقينا ر�سالة من امل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية
ال�سيد مايكل ماث�سون [ ]Michael Mathesonي�ؤكد و�صول ر�سالتنا ،و�أننا
نكتب الآن ملعرفة فيما �إذا �أخذمت تلك ال�ضمانات ،ونطلب �إعالمنا عن و�صولها.
كما �أننا نكتب للح�صول على ال�ضمانات التالية:
�أ .عدم ممار�سة ال�ضغوط النف�سية والإكراه على �أبو مرزوق.
ب� .أال يحاكم �أمام حمكمة ع�سكرية ،و�إمنا �أمام حمكمة جنائية.
ج� .أن يح�رض حمامٍ �إ�رسائيلي جميع اجلل�سات التحقيقية.
لقد �أقر عدد من املنظمات والأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك منظمة بت�سيلم ،وهيومن
رايت�س ووت�ش [ ،]Human Rights Watchو�أمن�ستي الدولية ،و�إ�رسائيليون
ر�سميون يف برنامج “ 60دقيقة” الذي يقدمه التلفزيون الإ�رسائيلي ا�ستخدام
�إ�رسائيل لو�سائل التعذيب �ض ّد الفل�سطينيني� .إن املادة  )1( 3من قرارات م�ؤمتر
ا�ستنكار التعذيب والو�سائل امل�ؤذية ،وغري الإن�سانية واملعاملة املهينة والعقوبات
والذي ت�شكل �أمريكا جزءا ً منه ،مينع “ت�سليم الأ�شخا�ص �إىل البلدان التي قد
يتعر�ضون فيها للتعذيب”� ،إنه من احلتمي �أن تقوم وزارة اخلارجية ب�أخذ
�ضمانات لتحقيق احلد الأدنى من حقوق الإن�سان ك�رشوط لتنفيذ قرار الت�سليم.
�إنني و�رشيكي الربوفي�سور �رشيف ب�سيوين نطلب لقا ًء نناق�ش فيه معكم
و�ضع �أبو مرزوق �أو مع ممثل عنكم ،و�إننا ن�أمل حتديد موعد قريب لذلك.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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جتدون مرفقا ً ن�سخة عن تقرير كتبه جون جمريف []John McGrave

بعنوان “�أمور �سيا�سية :ت�سليم �أبو مرزوق”� ...آمل �إ�ضافة ذلك �إىل ملف
�أبو مرزوق لديكم.

كان �أول من التقط طرف اخليط ،و�أدرك �أن �أبو مرزوق �أقدم على خطوة ت�ضعه
على بداية طريق ي�ؤدي �إىل الإفراج عنه ،هي احلكومة الربيطانية .وملا كانت
توج َه �أبو مرزوق من مطارها �إىل الواليات املتحدة ،وملا
بريطانيا هي الدولة التي ّ
كانت القوانني الأمريكية تق�ضي ب�إبعاد غري امل�سموح لهم بدخول �أرا�ضيها �إىل
الدولة التي قدِموا منها ،وخ�شية �أن جتد احلكومة الربيطانية نف�سها �أمام �أزمة
وجهت دائرة الهجرة الربيطانية
�سيا�سية مفاجئة ،ذات �أبعاد قانونية و�أمنيةّ .
التخاذ قرار بعدم ال�سماح لأبو مرزوق بدخول الأرا�ضي الربيطانية.
وهكذا ،وبينما �أبو مرزوق يخو�ض من داخل �سجنه معركة الإفراج �ض ّد الإدارة
الأمريكية� ،إذ به يتل ّقى ر�سالة عاجلة من دائرة الهجرة الربيطانية حتمل تاريخ
 ،1997/3/14ت�ضمنت قرارا ً غري قابل لال�ستئناف ،مبوجب الفقرة  5من املادة 13
من قانون الهجرة يحظر دخوله الأرا�ضي الربيطانية؛ لأن وجوده يف الأرا�ضي
الربيطانية ال يعود باخلري على البالد لأ�سباب تتعلق بالأمن ،وحملت الر�سالة
9
توقيع مدير دائرة الهجرة.
ال �ش ّك �أن قرار اال�ستئناف قد �أربك الإدارة الأمريكية ب�شكل كبري ،فال هي قادرة
رسب املعلومات بعدم رغبتها يف
على ت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” التي بد�أت ت� ِّ
ا�ستالمه ،و�أنها تفكر يف �سحب طلب الت�سليم ،وال هي قادرة على الإفراج عنه على
نح ٍو يظهر هزميتها �أمامه .ولذلك ،فقد م�ضت الأيام تباعا ً وق�ضيته يف حالة جمود
مل ُي َ
تخذ �إزاءها �أي قرار.
وقد كان الرتاجع عن قرار طلب الت�سليم من ِقبَل احلكومة الإ�رسائيلية �أقل
�صعوبة من تراجع الإدارة الأمريكية.
نتنياهو ي�ستطيع القول للر�أي العام الإ�رسائيلي �إنه قرر التخلي عن ت�سلم
�أبو مرزوق؛ حفاظا ً على �أمن مواطنيه من العمليات االنتقامية التي ميكن �أن ت�شنها
9

Letter, by Immigration and Nationality Directorate, 14/3/1997.
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حركة حما�س� .أما تراجع الإدارة الأمريكية فمن �ش�أنه �أن يظهرها ،لي�س فقط يف
مظهر املهزوم �أمام حما�س ،و�إمنا يف مظهر العمالق التابع للقزم الإ�رسائيلي.
ومن جهته ،ف�إن الدفاع ظ َّل يالحق الإدارة على الطريقة الأمريكية يف امل�صارعة
احلرة ،التي ال تعطي للخ�صم َن َف�سا ً �أو ق�سطا ً من الراحة.
وجه كينيدي وب�سيوين يف  1997/3/31ا�ستدعا ًء للحكومة ب�إطالق �رساح
وهكذا ّ
�أبو مرزوق مبوجب املادة  ،18البند  ،3188الذي ين�ص على �رضورة ت�سليم �أو
�إطالق �رساح املُ�ستد َعى خالل �ستني يوما ً من موافقته على الت�سليم .وقال ا�ستدعاء
طلب املثول �أمام املحكمة للح�صول على �أمر ق�ضائي:
ملا كان �أبو مرزوق قد �أزال جميع العقبات �أمام ت�سليمه يوم  ،1997/1/28عن
طريق �سحبه ال�ستئنافه وموافقته على الت�سليم كما كان القا�ضي دويف قد حكم
يوم  ،96/5/7ف�إنه على احلكومة �أن ت�سلم املُ�ستد َعى �أو تفرج عنه قبل .1997/3/28
لقد ح�صلت احلكومة على �إخطار ٍ كاف ٍ ووا�ضح من املُ�ستد َعى يقر ويوافق
فيه على ت�سليمه الفوري ومبا يتفق مع �آمال احلكومة ،ويف �أي وقت ،خالل املدة
املن�صو�ص عليها يف القانون ( 60يوماً).
�إن �إخفاق احلكومة بااللتزام بذلك ،واحتجاز املُ�ستد َعى زيادة على املدة
املحددة ( 60يوماً)ُ ،يع ُّد �سلبا ً حلريته وبدون �إظهار احلقائق التف�صيلية والأدلة
على االتهامات املوجهة �إليه .ولهذا �سيكون احتجازه خمالفا ً للمادتني الرابعة
واخلام�سة من د�ستور الواليات املتحدة ،وكذلك خمالفة للمادة  ،18البند ،3188
10
من اتفاقية الت�سليم.

يف الوقت الذي كان حماميا الدفاع ينتظران فيه ر ّد احلكومة على هذا اال�ستدعاء،
ُفوجِ ئا بتل ّقي ر�سالة من احلكومة الأمريكية معنونة �إىل املحامي مايكل كينيدي
ُتعلِمه فيها �أنها (احلكومة) تلقت قرارا ً �إ�رسائيليا ً بوقف طلب ت�سليم �أبو مرزوق،
ولكن دون �إلغاء حقها يف جتديد هذا الطلب يف امل�ستقبل.
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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وقالت ماري جو وايت ،املدعية العامة احلكومية ،يف ر�سالتها التي بعثت
بها لكينيدي بوا�سطة الفاك�س ،ثم �سلمته باليد ر�سالة �أخرى باملعنى ذاته �إن
“�إ�رسائيل” �أقدمت على هذه اخلطوة بهدف توفري اجلو املنا�سب للفل�سطينيني
ملحاربة “الإرهاب” ،وتفعيل املفاو�ضات ال�سلمية!...
و�أ�ضافت وايت �أن �أبو مرزوق �سيبقى رهن االعتقال على ذمة دعوى دائرة
الهجرة �ضده .وقالت �إنها �أبلغت القا�ضية دني�س كوت  Denise Coteبهذا م�ساء
اليوم ال�سابق ،وطلبت منه الإذن لإعالم حمامي �أبو مرزوق يف �صباح هذا اليوم...
و�أن مكتبها ات�صل مع مكتب املحامي كينيدي يف التا�سعة �إال ربع من هذا ال�صباح،
وكذلك يف التا�سعة دون �أن يتلقى رداً.
غري �أن �أغرب ما ت�ضمنته ر�سالة املدعية العامة هو ما يثري ال�شكوك يف �أن
احلكومة تعتزم موا�صلة اعتقال �أبو مرزوق والعبث بالقوانني الأمريكية .فهي
تقول يف ر�سالتها �إىل كينيدي �إن مكتبها �أبلغ �صباح اليوم املعلومة ذاتها مرة �أخرى
�إىل القا�ضية كوت يف مكاملة هاتفية م�سجلة طلبت �إبقاءها ،وكذلك مكاملة م�ساء اليوم
11
رسيتَ ْي!..
ال�سابق � ِّ

رسي يف ق�ضية �أبو مرزوق؟
هل تعتزم احلكومة الأمريكية ابتداع ق�ضاء � ّ
يحق للق�ضاء يف كل دول العامل احلفاظ على �رسية جل�سات التقا�ضي يف
بع�ض احلاالت عن ال�صحافة وو�سائل الإعالم حتى ال َّ
يطلِع الر�أي العام على
خ�صو�صيات املتقا�ضني ،وملنع ت�أثري الر�أي العام على جمرى عملية التقا�ضي� ،أما
�أن حتجب معلومات رئي�سية عن �أحد �أطراف عملية التقا�ضي ،فهذه بدعة �أمريكية
غري م�سبوقة.
رسيتَ ْي ر�سالة �إىل القا�ضية كوت �أبلغته
ّ
ووجهت وايت� ،إ�ضافة �إىل املكاملتني ال� ِّ
فيها �أنه يف �ضوء �سحب حكومة “�إ�رسائيل” طلبها ت�سليم �أبو مرزوق ،ف�إن الواليات
املتحدة لن ت�سعى الحتجازه وذلك وفقا ً للمادة  18من اتفاقية تبادل الت�سليم� .إال
11

See letter, By Fax, Reply to: Mousa Mohammed Abu Marzook, from Mary Jo White,
United States Attorney, to Michael Kennedy, New York, 3/4/1997.
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�أن �أبو مرزوق �سيظل حمجوزا ً على خلفية دعوى دائرة الهجرة �ضده التي تطالب
بتطبيق �إجراءات الإبعاد.
وت�ستدرك املدعية العامة قائلة “�إذا �أراد �أبو مرزوق بنف�سه اخلروج من احلجز،
ف�إن ذلك �سيكون من �ش�أن دائرة الهجرة”.
وال �ش ّك �أن وايت كانت تدرك �أن �أبو مرزوق �سبق له �أن عر�ض يف وقت مبكر
جدا ً مغادرة الواليات املتحدة والتنازل عن حقه يف الإقامة فيها .وبالتايل ف�إنها مل
ُترِد حت ُّمل م�س�ؤولية موا�صلة احتجازه ب�شكل غري قانوين ،معيدة الأمر �إىل دائرة
الهجرة التي ي�صعب ت�صديق �أن قرارها املفاجئ بعدم ال�سماح بدخول �أبو مرزوق
للواليات املتحدة يف  1995/7/25قد ّ
مت دون ات�صاالت �رسية من ِقبَل جهة �سيا�سية
يف احلكومة الأمريكية ،على غرار االت�صاالت ال�رسية التي تلقاها القا�ضية كوت!...
على ك ٍّل ،ف�إن كينيدي مل ُي�ضع حلظة واحدة من الوقت .فهو ،يف التاريخ ذاته،
وجه ر�سالتني عاجلتني لكل من القا�ضية كوت ،واملدعي العام احلكومي بوهلر
ُ�سلّمتا باليد.
يف ر�سالته �إىل القا�ضي؛ 12اعرت�ض كينيدي على ر�سالة كان بوهلر قد وجهها
بالتاريخ ذاته ( )1997/4/3باليد للمحكمة 13.وقال كينيدي �إن هذه الر�سالة ت�سلب
املحكمة من �سلطاتها الق�ضائية على طريف الق�ضية والق�ضايا الواردة يف اال�ستدعاء
الذي �سبق لأبو مرزوق �أن رفعه �أمام املحكمة .وذكر كينيدي �أن دائرة الهجرة
ممثلة مبديرها دوري�س ميزنر  ،Doris Meisnerومدير املنطقة كارول ت�شاز Carol
 Chasseهي املعنية بتحديد ما �إذا كانت تريد موا�صلة احتجاز �أبو مرزوق �أم ال،
ولي�س م ّدعي عام احلكومة.

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�ضاف كينيدي:
�إننا ن�شعر ب�رضورة تذكري احلكومة ،اعتمادا ً على ما �صدر عنها �أمام املحكمة،
ب�أن اجلواب املخت�رص املطلوب من احلكومة يجب �أن يتوفر يف ال�ساعة اخلام�سة
من م�ساء اليوم ذاته ( ،)1997/4/3والذي يحتوي على املربرات القانونية التي
ترغب يف تقدميها لتربير اال�ستمرار يف احتجاز �أبو مرزوق .و�أن على املحكمة �أن
�سبب ال ُيذكر يف ردها م�سقطاً.
تع ّد � َّأي
ٍ

و�أ�شار كينيدي �إىل �أن ال�ساعة حلظة تقدميه لهذه املذكرة هي اخلام�سة ع�رصاً،
وقال �إن موقف املُ�ستد َعى (�أبو مرزوق) يتلخ�ص يف �أن احلكومة �ألغت طلبها الذي
يدعم اال�ستمرار يف احتجازه .و�أن امل ّدعي العام وايز هو الذي بادر ب�إجراءات الإبعاد
خطي.
�أمام املحكمة يف �أثناء حمادثة �شفوية قبل �أن تقوم املحكمة ب�إ�صدار قرار
ّ
وعليه ف�إن على املحكمة �إعفاء املُ�ستد َعى من تلك الإجراءات حيث �إنها هي اجلهة
املخ ّولة بذلك .و�أبدى كينيدي انزعاجه من امل ّدعي العام الت�صاله مرتني يومي
َ
م�ضمون املكاملتني �رسياً.
 3-2ني�سان� /أبريل مع القا�ضي ،وطلبه من املحكمة �إبقاء
وقال �إن �أبو مرزوق يعار�ض �رس ّية مثل هذه الأمور ويطلب ن�سخه من حمتوى
املكاملتني .وكرر القول�“ :إننا نرف�ض �إجراءات �إ�رسائيل بتعليق عملية الت�سليم.
وبالتايل ،ف�إننا نطالب ب�أال يكون لإ�رسائيل احلق بتجديد طلب الت�سليم بعد �سحبه”.
ودون �أي مواربة� ،أ�ضاف كينيدي�“ :إننا ،وبكل حزن و�أمل ،ن�ش ّكك يف م�صداقية
حكومة الواليات املتحدة الأمريكية �صاحبة العقل املنفرد يف تعاملها مع �أبو مرزوق،
وا�ستعداد م�س�ؤوليها لقلب القوانني ،وا�ستخدام م�ساعيهم ال�سيا�سية امل�ؤقتة”.
و�أكد كينيدي على املطلب الدائم لأبو مرزوق باملثول �أمام املحكمة ،وحدد رغبته
يف �أن يتم ذلك يف ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء  7ني�سان� /أبريل.
يف املرات ال�سابقة ،كان �أبو مرزوق يطلب املثول امام املحكمة للرد على حمتويات
طلب الت�سليم الإ�رسائيلي� .أما يف هذه املرة ،ف�إنه يريد ا�ست�صدار قرار بالإفراج عنه،
بعيدا ً عن م�ساومة �أرادت احلكومة الأمريكية �أن تفر�ضها عليه .يريد وهو يف هذه
احلالة �أن يخرج من هذه املواجهة منت�رصاً ،يف حني �أن احلكومة كانت قد بد�أت
ت�ست�شعر خطورة ذلك .و�أرادت �أن تفر�ض عليه �رشوطا ً مذلة نظري موافقتها على
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الإفراج عنه� ...أي �أن تخرجه من ال�سجن منك�رسا ً مبا ال ي�ؤدي �إىل رفع معنويات
حركة حما�س يف املواجهة التي تخو�ضها �ض ّد “�إ�رسائيل” ،والعملية ال�سلمية التي
ترعاها الواليات املتحدة.
الر�سالة الثانية وجهها كينيدي �إىل املدعي العام روبرت بوهلر قال فيها �إنه ي�ؤكد
ما جاء يف املحادثة الهاتفية التي جرت بينهما �صباح ذلك اليوم ،حيث �أبلغه بوهلر
ب�أن “�إ�رسائيل” �سحبت ر�سميا ً طلبها ت�سليم مو�سى �أبو مرزوق ،و�أن �أبو مرزوق
�سيبقى رهن االحتجاز حتى تتم �إجراءات الإبعاد .و�أكد كينيدي يف تلك الر�سالة مرة
�أخرى� ،أن �أبو مرزوق �سبق له �أن وافق على الإبعاد منذ البداية ويف ،1995/7/28
و�أنه يكرر الآن تلك املوافقة ويطالب ب�أن يتم �إبعاده �إىل الأردن التي جاء منها يف
“ 1995/7/25حيث �إن القانون يتطلب منكم ذلك”.
وقال كينيدي� :إن �أبو مرزوق يوافق على الإبعاد على الرغم من �أن الإبعاد ال
ينطبق على املواطنني .م�شريا ً �إىل �أنه ال ينبغي ا�ستخدام “�إجراءات الإبعاد كعذر
الحتجاز �شخ�ص يف الواليات املتحدة ،ولأنكم م�ستمرون يف احتجاز موكلي ب�سبب
�إجراءات الإبعاد ،ف�إن اال�ستدعاء الذي تقدمت به للمثول �أمام املحكمة ما زال قائماً،
14
ويجب �أن �أتلقى الرد منكم قبل ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء هذا اليوم”.
ملاذا يطلب �أبو مرزوق الإبعاد �إىل الأردن؟
الواقع �أن �أبو مرزوق مل يتوجه �إىل الواليات املتحدة من الأردن مبا�رشة ،فهو
عندما ّ
مت �إبعاده من الأردن يف �أيار /مايو  1995توجه �إىل اليمن التي ق�ضى فيها
قرابة ال�شهر ،ثم توجه �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،حماوالً احل�صول على
ت�رصيح �إقامة لزوجته و�أوالده .ومن هناك (دبي) توجه �إىل نيويورك عرب لندن.
�إذا �أُريد حتديد البلد الذي توجه منه �أبو مرزوق للواليات املتحدة مبا�رشة،
ف�إن ذلك البلد يغدو بريطانيا التي مل يدخل �أرا�ضيها قط يف تلك الرحلة املنكودة،
�إذ �إنه التقى يف مطارها بالزوجة والأوالد الذين التحقوا به من العا�صمة الأردنية
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ليوا�صلوا رحلتهم معا ً �إىل الواليات املتحدة .وما ُيقال عن بريطانيا ميكن �أن
ُي�ستخدم للقيا�س على دولة الإمارات �أو اليمن اللتَ ْي ،و�إن دخل �أرا�ضيهما ،ف�إنه مل
ي ُكن مقيما ً يف �أي منهما� .إنه كان يقيم يف الأردن .لوال �أنه تقرر �إبعاده من الأردن َلَا
فكر يف العودة و�أ�رسته �إىل الواليات املتحدة.
والواقع �أن القانون الأمريكي الذي ال يجيز �إبعاد املواطنني الأمريكيني ،وقد
كان �أبو مرزوق يف ِعدادهم ،حيث �إنه كان يحمل جرين كارد ،ين�ص على �إبعاد غري
املواطنني الذين مينعون من دخول الواليات املتحدة �إىل الدولة التي قدموا منها.
غري �أن الإدارة الأمريكية التي لَ َوت القانونَ الأمريكي وخرقته منذ البداية يف هذه
الق�ضية ،كانت ت�رص على �إبعاد �أبو مرزوق خالفا ً للقانون .وعندما �أدركت �أنها
�ستخ�رس الأمر �أمام الق�ضاء بالرغم من كل التوجيه ال�سيا�سي الذي تقوم فيه طوال
مراحل هذه الق�ضية ،بد�أت ت�سعى من خالل ات�صاالت مع حمامي �أبو مرزوق
للتو�صل �إىل �صفقة حتفظ لها ما تبقى من ماء الوجه.
خالل هذه االت�صاالت التي كانت �أ�شبه ما تكون باملفاو�ضات ،بل كانت
مفاو�ضات حقيقية ،عر�ض ممثلو احلكومة الأمريكية (االدعاء العام) ا�ستعدادهم
للموافقة على �إطالق �رساح �أبو مرزوق �رشيطة �أن يتوجه من الواليات املتحدة �إىل
الأردن �أو م�رص للإقامة يف واحد ٍمن هذين البلدين .وقد و�ضعت لذلك عدة �رشوط:
�أوالً :عدم قيام �أبو مرزوق بزيارة عدد ٍ من الدول؛ هي ليبيا ،و�سورية ،والعراق،
وال�سودان ،و�إيران.
ثانياً :عدم مغادرته للبلد الذي ُيب َعد �إليه ملدة �ستة �أ�شهر اعتبارا ً من تاريخ
و�صوله �إليه.
ثالثاً� :أن يعلن �إدانته لـ“الإرهاب”.
رابعاً� :أن يعتزل العمل ال�سيا�سي.
كان الهدف من حماولة �إمالء هذه ال�رشوط هو قلب الهزمية التي تو�شك �أن
تلحق بالواليات املتحدة و�إدارة الرئي�س كلينتون �إىل انت�صار ...وعدم حتقيق �أجواء
ت�شجع حما�س على االندفاع يف ن�ضالها وعملياتها �ض ّد “�إ�رسائيل” ...بل وعدم
ّ
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حتقيق �أجواء تدفع قطاعات �أو�سع من الفل�سطينيني والعرب وامل�سلمني لاللتفاف
حول حما�س ،كما حدث مع حركة فتح يف �أعقاب معركة الكرامة (.)1968/3/21
�إال �أن �أبو مرزوق رف�ض كل هذه ال�رشوط ،كما رف�ضها الأردن ،وكذلك م�رص،
خالل الزيارة التي قام بها لكل من ع ّمان ،والقاهرة ،و“�إ�رسائيل” ،لوي�س فريه
 Louis Freehرئي�س الأف بي �آي.
يف ع ّمان اجتمع فريه مع رئي�س الوزراء د .عبد ال�سالم املجايل وعر�ض عليه �إبعاد
�أبو مرزوق �إىل الأردن وفقا ً لهذه ال�رشوط ،فطلب منه انتظار عودة امللك الذي التقاه
فور عودته من زيارة خارجية ،و�أبلغه برف�ضه لهذه ال�رشوط ،واعتذار الأردن عن
ا�ستقبال �أبو مرزوق مبوجبها.
ِ
تكتف م�رص برف�ض هذه ال�رشوط ،بل �إن عمرو مو�سى وزير
�أما يف القاهرة ،فلم
اخلارجية �سخر من امل�س�ؤول الأمريكي عندما �س�أله� :أي عمل تريدونه �أن ميار�س
� ْإن مل ميار�س العمل ال�سيا�سي؟
وكان ال�س�ؤال يحمل يف ثناياه تلميحا ً �إىل ما �إذا كانت الواليات املتحدة تريد من
�أبو مرزوق �أن ميار�س العمل الع�سكري؟
بعد عودة رئي�س الأف بي �آي �إىل بالده خائباً ،بد�أ املدعي العام امل�ساومة من
جديد مع �أبو مرزوق عرب املحامني ،علّه يقبل ب�أي من ال�رشوط امل�شار �إليها �أو
تخفيفها .وقد كان حماموه مييلون �إىل ذلك .بل �إن هناك داخل حما�س من كان يرى
ذلك �أي�ضاً ،خ�صو�صا ً و�أن املدعي العام بد�أ يركز يف ات�صاالته على �رشطني اثنني
فقط:
الأول :عدم مغادرة �أبو مرزوق الأردن ملدة �ستة �أ�شهر.
الثاين� :إعالن �أبو مرزوق �إدانته قتل املدنيني من كال الطرفني ،بدالً من �إدانته
لـ“الإرهاب” ب�صورة عامة.
�إال �أن الرجل الذي غدا بالغ النُ ُحول داخل ال�سجن الأمريكي ،ظ ّل ُم�رصا ً على
رف�ض مبد�أ قبول �أي �رشط كان ،حتى لو اقت�رص ال�رشط الأمريكي على �أن يخطو
خطوته الأوىل خارج زنزانته حايف القدمني دون �أن يراه �أحد.
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ففي الوقت الذي كان حماموه ي�شجعونه على القبول ب�أي �رشط تافه ،خ�شية �أن
ي�ؤدي رف�ضه بالإدارة الأمريكية �إىل تلفيق تهمة �أخرى تطيل �أمد حب�سه من جديد،
كان هو يخ�شى من �أن موافقته على �أي �رشط قد تكون البداية على طريق حماولة
�إمالء املزيد من ال�رشوط وك�رس �إرادته.
ُ
طي
و�إزاء �إ�رصاره على الرف�ض،
ا�ضطرت الإدارة الأمريكية يف نهاية املطاف �إىل ِّ
�صفحة ال�رشوط� ،ساعدها على ذلك �أن االت�صاالت املتعلقة بهذا الأمر كانت جتري
بتك ُّت ٍم بالغ.

على ك ٍّل ،على خط مواز ٍ ملفاو�ضات �إمالء ال�رشوط ،كان حمامو �أبو مرزوق،
كما �أ�رشنا ،يعملون على طلب مثوله �أمام الق�ضاء؛ كي يح�صل على قرار ق�ضائي
بالإفراج عنه ،يف حني �أن الإدارة كانت تعمل على تعطيل مثوله �أمام الق�ضاء؛
كي ي�ضطر يف نهاية الأمر �إىل القبول ب�رشوطها �أو بع�ضها مقابل موافقتها على
الإفراج عنه.
لذلك ،ف�إن املدعي العام بوهلر مل يرد على مذكرة املحامي مايكل كينيدي م�ساء
 3ني�سان� /أبريل .كما �أن املحكمة مل تنعقد يف ذلك امل�ساء ليمثل �أبو مرزوق �أمامها.
وقد ت�أخر الرد على مذكرة كينيدي �إىل  6ني�سان� /أبريل ،وجاء يحمل توقيع ماري
وايت التي تعمل حتت �إمرة بوهلر .وقالت وايت �رصاحة �إنها تنقل يف ر�سالتها
هذه ر ّد احلكومة الأمريكية على ر�سالتي كينيدي املوجهتني �إىل بوهلر .وتلخ�ص
الرد يف التايل“ :مل يذكر املُ�ستد َعى يف ر�سالته ما ُيف َهم منه عدم مال َءمة احتجازه مع
ا�ستكمال �إجراءات الإبعاد ،و�إمنا ذكر �أن الإبعاد غري قانوين .كما و�أن املُ�ستد َعى
مل ي�ستنفد جميع الو�سائل من �أجل اخلروج بكفالة من احلجز الذي قررته دائرة
15
الهجرة ،ولذلك يجب رف�ض طلبه باملثول �أمام املحكمة”.
�إزاء ذلك ،فقد رفع كينيدي مذكرة جديدة �إىل القا�ضية كوت يف  ،1997/4/9جاء
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�سالة تدعم وجهة نظر دفاع املُ�ستد َعى ال�شفوية التي رد بها على ر�سالة
احلكومة �إىل املحكمة ،وفيها �أمران:
 .1االحتجاز لغر�ض الت�سليم ومرور الوقت.
 .2تطبيق قرار قا�ضي الهجرة با�ستمرار االحتجاز من �أجل الإبعاد.
فيما يتعلق بالأمر الأول فقد م َّر ال�شهران اللذان تتطلبهما املادة  18لتنفيذ
عملية الت�سليم ،من  .97/3/28-1/28وملا مل يتم تنفيذ الت�سليم خالل املدة املحددة،
ف�إن على املحكمة �إلغاء االحتجاز لغر�ض الت�سليم.
وملا كان املُ�ستد َعى حمجوزا ً ب�أمر (قرار) احتجاز ،ف�إنه ال ب ّد من قرار لإلغاء
ذلك .ولي�س هناك ما يربر ذلك .و�أن ف�شل احلكومة يف الت�سليم يقت�ضي ح�صوله
على قرار لإلغاء طلب الت�سليم.
�إن الغر�ض من احتجاز املُ�ستد َعى من ِقبَل قا�ضي الهجرة هو الإبعادِ .عو�ضا ً
عن �أن الإبعاد ملواطن مل يرتكب �أي عمل �إجرامي يف الواليات املتحدة �إجراء غري
�صحيح ،ف�إن االحتجاز ملواطن ال ي�سمح له بالدخول وكذلك يرغب يف املغادرة
�أي�ضا ً �أمر غري قانوين.
�إن احتجاز املُ�ستد َعى لل�سببني الواردين �أعاله غري مربر ،وله احلق القانوين
يف �أال يح�صل يف الوقت الذي ينبغي �إ�صدار ت�رصيح لإلغاء �أمر الت�سليم ب�سبب عدم
�رشعيته القانونية ،ف�إن احتجاز املُ�ستد َعى من ِقبَل قا�ضي دائرة الهجرة يحتاج
�إىل قرار حمكمة .وهذا ال يعني تعطيل الق�ضية املتعلقة بالإبعاد .وعلى املحكمة �أن
تتعامل مع ما هو قانوين وغري قانوين يف احتجاز املُ�ستد َعى.
من الوا�ضح �أن احلكومة طلبت من املحكمة احتجاز املُ�ستد َعى ،خمالفة بذلك
الد�ستور ،وقد كان ذلك باالت�صال بني املحكمة واحلكومة عرب املرا�سالت املغلقة،
و�إن هذا �أمر مريب و�إن حمامي الدفاع ي�شكك يف بع�ض ما ذكر يف هذه املرا�سالت،
لهذا يجب �إطالع حمامي الدفاع على حمتويات هذه املحادثات واملرا�سالت ،و�إال
ف�إنه يجب �أن تكون مفتوحة للعامة �أي�ضا ً (علنية).
النتيجة� :إن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف �إهمال ممثل احلكومة لطلب املُ�ستد َعى
الذي يق�ضي بتزويده بالتف�صيالت لالتهامات التي وردت �ضده ،وكذلك يف �أن
احلكومة تتبع كل الو�سائل ال�رضورية للإبقاء على امل ُ�ستد َعى حمجوزا ً يف هذا البلد
حتت �شعار “�إنها تريد �إبعا َده”.
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الرد على مذكرة كينيدي جاء من احلكومة ولي�س من القا�ضي ،وقد حمل
مرة �أخرى توقيع ماري وايت ،وبتاريخ  11ني�سان� /أبريل .وملخ�ص ذلك الرد:
“مبا �أنه كل ما �أُثري من �أمور يف الر�سالة الأخرية التي يطلب فيها الإفراج عن
مو�سى �أبو مرزوق غري مربر ولي�س عليه �أدلة ،ف�إن ا�ستدعاء املثول �أمام املحكمة
17
مرفو�ض”!...
يف هذه الأثناء كانت قد بد�أت ات�صاالت �أخرى مع دائرة الهجرة التي كانت �أول
من قرر احتجاز �أبو مرزوق للنظر يف �إبعاده .ففي  7ني�سان� /أبريل بعـث كينيدي
بر�سالة �إىل دائرة الهجرة جدد فيها العر�ض الذي كان قد تقدم به املحامي ال�سابق
�ستانلي كوهني �إىل الدائرة يف اجلل�سة الأوىل التي عقدتها حمكمة الدائرة للنظر يف �أمر
�إبعاده يف .1995/8/2
ويف  1997/4/9تل ّقى كينيدي الرد من مايكل لندمان ،م�ساعد مدير دائرة الهجرة،
الذي �أبلغه �أن ر�سالته قد ُح ِّولت �إىل اجلهات الر�سمية يف وزارة العدل ،و�أتبع ذلك
ب�إيراد بع�ض الت�سا�ؤالت تتعلق �أولها مبا ورد يف ر�سالة كينيدي من �أن �أبو مرزوق
يتحفظ الآن على الفقرة اخلام�سة من العر�ض الذي قدم يف �آب� /أغ�سط�س .1995
وكانت تلك الفقرة تن�ص على �أن “يتنازل عن حقه يف العودة �إىل الواليات املتحدة
ولن يبحث يف ت�أكيد ذلك يف امل�ستقبل” .ويقول لندمان “�إن العر�ض اجلديد الذي
تقدم به كينيدي مل يتعر�ض �إىل النوايا امل�ستقبلية لأبو مرزوق بهذا اخل�صو�ص
وحقوقه من حيث �إعادة الطلب بالدخول �إىل الواليات املتحدة ،حيث كان ال ب ّد من
18
التعر�ض لذلك”.
وال �شك �أن �إبعاد �أبو مرزوق غري القانوين هو الهدف الأول للإجراءات احلكومية
التي ا ُت ِخذت يف  .1995/7/25لكن هذا الهدف ال ميكن �أن يتحقق دون موافقة
�أبو مرزوق ذاته .ولذلك ،ف�إنه كان قد اقرتح ذلك يف حينه نظري �إطالق �رساحه
ب�شكل عاجل� .أما بعد �أن �أخرجت الإدارة الأمريكية هذا ال�سيناريو الب�شع الذي
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.
18

Letter, Reply to: Abu Marzook, from Michael Lindemann, Assistant Director, Office
of Immigration Litigation, Washington, to Michael Kennedy, New York, 9/4/1997.
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ا�ستغرق كل �صفحات هذا الكتاب ،ف�إنه مل ي ُعد هنالك من �رضورة للتنازل عن حقّ
�أبو مرزوق يف الدخول للواليات املتحدة والإقامة فيها ،ال �سيّما و�أن الإدارة
الأمريكية ما تزال توا�صل �ضغوطها لإمالء �رشوط عليه حتى بعد �أن يغادر
�أرا�ضيها ،حتت وط�أة التلويح ب�إمكانية تلفيق تهمة �أخرى له تبقيه يف ال�سجن.
ولذلك ،فقد كان �رضوريا ً التلويح من ِقبَل حماميه ب�إمكانية تراجعه عن حقه
يف الدخول لأمريكا والإقامة فيها .وهذا ما �أثار حفيظة احلكومة الأمريكية كما هو
وا�ضح من ر ّد دائرة الهجرة.
ويرى لندمان �أن ال�رشوط املتعلقة بالفقرة اخلام�سة (امل ُ َ�شار �إليها يف الر�سالة)
ت�سبب �إ�شكاالت !...وتطرح ر�سالة لندمان ت�سا�ؤالت �أخرى تتعلق بالفقرة الثالثة
من العر�ض التي تقول“ :يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ا�ستئناف القرار القا�ضي
ب�إبعاده �أو ت�سفريه ،كما و�أنه يتنازل عن حقه يف �إعادة ملف الق�ضية يف امل�ستقبل
لإعادة النظر يف هذا القرار” .ويقول لندمان“ :حتدد الفقرة  3من العر�ض احلقوقَ
التي يتنازل عنها موكلك” .وي�ضيف “يجب �أن متنع جميع الهجمات املبا�رشة
امل�ستقبلية ،والأخرى اجلماعية لأي �سبب من الأ�سباب ،و�أي �أعمال من �أجل
الإعفاء”� .أي �أن الإدارة الأمريكية كانت تخ�شى تعر�ضها لعمليات انتقامية تنفذها
حركة حما�س �ض ّد امل�صالح الأمريكية بعد �إطالق �رساح رئي�س املكتب ال�سيا�سي
ال�سابق للحركة.
وملا كان العر�ض الذي تقدم به كوهني وجدد عر�ضه كينيدي يربط ما بني
التزام �أبو مرزوق بهذه التنازالت وو�صوله �آمنا ً �إىل دولة الإمارات العربية
املتحدة ،كما ورد يف العر�ض الأ�سا�سي� ،أو الأردن يف العر�ض الالحق ،وملا كانت
الإدارة الأمريكية ال ت�ضمن عدم عودة “�إ�رسائيل” �إىل اللجوء �إىل القر�صنة ،ف�إن
لندمان يقول يف ر�سالته�“ :إن االحتياطات الأمنية التي تطلبها ملوكلك يف �أثناء عملية
التنقل (الإبعاد) يجب عر�ضها على م�س�ؤويل الأمن يف احلكومة ،وبالتن�سيق مع
اجلهات التي �ستقرر م�ستقبله”.
وجه كينيدي يف  1997/4/14ر�سالتني ...واحدة �إىل
�إزاء هذه املماطلة الوا�ضحةّ ،
وزيرة اخلارجية مادلني �أولربايت ،و�أخرى �إىل القا�ضي كيفن دويف.
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يف ر�سالته �إىل �أولربايت �أ�شار �إىل �أن �أبو مرزوق �سبق له �أن �سحب طلب
اال�ستئناف الذي كان قد تقدم به للق�ضاء ب�ش�أن قرار ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل” ،و�أنه
بناء على ذلك كان يتوجب على احلكومة �إطالق �رساحه بعد �أن قررت احلكومة
الإ�رسائيلية بدورها �سحب طلب ت�سليمه.
وملا كان �أبو مرزوق قد �سحب طلب اال�ستئناف يف  ،1997/1/28ف�إنه كان
يتوجب �إطالق �رساحه يف � ،1997/3/28أو ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل” قبل ذلك التاريخ.
غري �أن �شيئا ً من هذا مل يحدث ،مما جعله يتقدم بتاريخ  1997/3/31با�ستدعاء
يطلب فيه املثول �أمام املحكمة على �أمل ا�ست�صدار قرار ق�ضائي ب�إخالء �سبيله .وقد
عقد اجتماع بني حمامي �أبو مرزوق واالدعاء العام يف املحكمة يف ّ ،1997/4/1
مت
االتفاق فيه على حتديد موعد ملثوله �أمام املحكمة يف اليوم التايل ،غري �أن احلكومة
ممثلة باالدعاء العام ات�صلت م�ساء ذلك اليوم باملحكمة ،بعد �أن تلقت طلبا ً �إ�رسائيليا ً
بوقف طلب الت�سليم ،طالبة ت�أجيل �إعالم حمامي �أبو مرزوق بالقرار الإ�رسائيلي
اجلديد حتى �صباح اليوم التايل .وقد طلبت احلكومة �أي�ضا ً و�ضع حمتويات هذه
املكاملة ،ومكاملة �أخرى جرت يف اليوم التايل ،يف ملفات �رسية وعدم �إطالع حمامي
�أبو مرزوق عليها .ويف �ضوء ذلك ،فقد �أهملت القا�ضية كوت طلب �أبو مرزوق
باملثول �أمامها.
ويف �ضوء ذلك ،ي�ؤكد كينيدي لوزيرة اخلارجية عدم جواز �إهمال طلب
�أبو مرزوق للمثول �أمام املحكمة؛ لأنه يطلب فيه �إطالق �رساحه ،و�إن مدير دائرة
الهجرة من املعنيني بذلك ،حيث �إنه (�أبو مرزوق) كان قد احتُجِ ز �أول الأمر لغر�ض
�إبعاده عن �أرا�ضي الواليات املتحدة .وناق�ش كينيدي كذلك يف �أنه لي�س لـ“�إ�رسائيل”
احلق يف وقف طلب الت�سليم ،و�إن على املحكمة �أن تقرر �إلغا َءه ب�شكل كامل.
كما وطالب بالك�شف عن حمتويات املكاملتني ال�رس ّيتَني اللتَ ْي �أجراهما االدعاء
مع القا�ضية.
مل تقت�رص حماوالت االحتيال لإطالة �أمد اعتقال �أبو مرزوق على اجلانب
الإ�رسائيلي الذي طلب وقف “طلب الت�سليم” بهدف �إبقاء الق�ضية معلقة ،و�إبقاء
�أبو مرزوق يف ال�سجن الأمريكي ،و�إمنا تع َّدت ذلك �إىل احلكومة الأمريكية التي
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�أربكها القرار الإ�رسائيلي اجلديد .ولذلك ُطلب من القا�ضية ت�أجيل �إعالمه �إىل
اليوم التايل .غري �أن القا�ضية ،وبعد �إعالمه� ،سعت �إىل الت�سويف واملماطلة لإخراج
الأمر باعتباره ال ميثل لطمة للقا�ضية وال للإدارة الأمريكية ،وعملت على �إبقاء
�أبو مرزوق يف ال�سجن لأطول فرتة �إ�ضافية ممكنة على �أمل ابتزازه كما �أ�شري �سابقاً.
يف هذا ال�سياق �أقدمت احلكومة على ما يلي:
�أوالً :ت�أخري �إر�سال قرارها �إىل املحكمة القا�ضي ب�سحب دعوى ت�سليم
�أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” حتى تاريخ .1997/4/11
ثانياً :حماولة املغالطة يف حتديد التاريخ الذي يجب �أن يبد�أ اعتبارا ً منه َع ُّد
الأيام ال�ستني للمهلة القانونية التي يتوجب خاللها �إطالق �أبو مرزوق �أو ت�سليمه
لـ“�إ�رسائيل” .هل هو تاريخ �سحبه لال�ستئناف� ،أم هو تاريخ وقف “�إ�رسائيل”
لطلب الت�سليم؟ وقد تبنّت احلكومة التاريخ الثاين خمالفة لن�ص القانون الوا�ضح
وال�رصيح .وبذلك ،ف�إنها �أخذت حتاجج ب�أن املهلة القانونية تنتهي يف ،1997/6/2
ولي�س يف !...1997/3/28
ثالثاً :يف الوقت الذي كان يتوجب فيه �أن ي�صدر قرار الإفراج عن �أبو مرزوق
عن القا�ضي كيفن دويف الذي �سبق له �أن �أمر بحب�سه على ذمة ق�ضية طلب الت�سليم
الإ�رسائيلي ،قالت احلكومة �إن الأمر يجب �أن ينظر من قبل القا�ضية كوت التي
قدم �إليها طلب ا�ستئناف قرار الت�سليم ،وذلك بهدف ك�سب� ،أو ابتزاز املزيد
من الوقت.
وي�شري املحامي كينيدي يف ر�سالته �إىل القا�ضي دويف� 19إىل �أن احلكومة �أر�سلت
لدويف يف  1997/4/11ر�سالة تت�ضمن �إ�سقاط دعوى الت�سليم التي ب�سببها يحتجز
�أبو مرزوق .وذكرت احلكومة ب�أنها �ستح�رض له الأمر ب�إ�سقاط الدعوى بتاريخ
� ،1997/4/14إال �إذا كانت القا�ضية كوت قد طلبت �أن يح�رض 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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ويف التاريخ املذكور ( )1997/4/14ت�شري الر�سالة �إىل �أن القا�ضية كوت ،وبعد
تبديد ثالثة �أيام ثمينة“ ،ذكرت ب�أنه يكفي �أن يتم �إح�ضار الأمر ل�سعادتكم”.
وبناء على ذلك يقرتح كينيدي ،وكالة عن �أبو مرزوق� ،إ�صدار �أمر فوري ب�إطالق
�أبو مرزوق بعد �أن �أ�صبح ذلك �رضوريا ً يف �ضوء عدم جواز توا�صل توقيفه.
و�أ�شار كينيدي �إىل عدم وجود �شيء يف اللوائح القانونية ا�سمه وقف طلب
الت�سليم ،كما �أ�س َمت “�إ�رسائيل” طلبها ،و�إمنا على املحكمة �أن ت�أمر ب�سحب
الق�ضية بكاملها ،والأمر ب�إطالق �رساح املُ�ستد َعى بدون �رشوط ...م�شريا ً كذلك
�إىل �أن القا�ضية كوت ذكرت ب�أنها ال ت�ستطيع احلكم يف �إمكانية موا�صلة توقيف
�أبو مرزوق من عدمه ،مو�ضحة ب�أنه “على احلكومة �أن ت�سلم �سعادتكم �أمرا ً
ب�إلغاء احتجازه”.
ويف التاريخ ذاته ( ،)1997/4/14وقبل �أن ت�ضطر املحكمة �إىل �إطالق �أبو مرزوق
بال�ض ِّد من رغبة احلكومة ،تقدمت املدعية العامة ماري وايت مبذكرة �إىل القا�ضي
20
دويف قالت فيها:
�سبق لك �أن قررت بتاريخ  1996/5/7ت�سليم �أبو مرزوق لإ�رسائيل ،و�أن يظل
حمتجزا ً حتى تتم �إجراءات الت�سليم .وكما تعلم ،ف�إن �أبو مرزوق كان قد حتدى
ذلك القرار وم�صداقيته ،ولكنه بتاريخ � 1997/1/28رصح ب�أنه يريد �سحب
اال�ستئناف ،وقام بت�سجيل ا�ستدعاء بذلك بتاريخ  1997/3/31لدى القا�ضية
كوت يطلب فيه املثول �أمام املحكمة مدعيا ً ب�أنه ي�ستحق اخلروج من ال�سجن
لف�شل احلكومة يف ت�سليمه لإ�رسائيل خالل �شهرين (املدة املحددة يف املادة .)18
وقد �سحبت حكومة �إ�رسائيل طلب الت�سليم �إال �أن �أبو مرزوق ما زال حمتجزا ً من
ِقبَل دائرة الهجرة التي قامت بت�سجيل ق�ضية لإبعاده يف متوز /يوليو ّ ،1995
مت
�إيقافها ب�سبب طلب الت�سليم الإ�رسائيلي.
وعليه ف�إن حكومة الواليات املتحدة تطلب �إلغاء �أمر ال�سجن لأبو مرزوق
ال�صادر يف  ،1996/5/7وجتدون مرفقا ً الأمر الالزم 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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�أما �صيغة الأمر التي اقرتحتها احلكومة ،فقد كانت كما يلي“ :نظرا ً ل�سحب
�إ�رسائيل طلب الت�سليم ،وعمالً بقوانني الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد �أُ ِم َر ب�إلغاء
�أمر ال�سجن ال�صادر بتاريخ  1996/5/7و ُيعترب الغياً .والأمر احلايل ال ي�ؤثر على
�أي جهة �أخرى حتتجز �أبو مرزوق ،مبا يف ذلك دائرة الهجرة”.
والواقع �أن احلكومة الأمريكية �أرادت �أن ُتوا�صل احللقة املتبقية من م�ؤامرة
االبتزاز ،...عرب “دائرة الهجرة”� ،سعيا ً لفر�ض �صفقة و�رشوط �سيا�سية على
�أبو مرزوق.
وكانت القا�ضية كوت قد �أ�صدرت قرارا ً يف ذلك اليوم ين�ص على “تبعا ً للمقرتح
يف  ،1997/4/14ف�إنني �آمر ب�إلغاء اال�ستدعاء ،كما و�آمر ب�إغالق ملف الق�ضية
�أعاله”� ...21أي ملف ق�ضية اال�ستئناف.
ولدى التوجه �إىل القا�ضي دويف و�إبالغه بالقرار اجلديد للحكومة .قرر بدوره:
“�إنني �أقرر �إلغاء قرار احتجاز �أبو مرزوق يف املركز الإ�صالحي ملنطقة نيويورك
الذي كان قد �صدر يف  .1996/5/7كما و�أقرر ب�أن هذا الأمر ال ينفذ وال ي�ؤثر على
22
جهات �أخرى تريد احتجازه ،مبا يف ذلك دائرة الهجرة”.
تجزا ً على ذمة ق�ضية
وهكذا �صدر �أمر بالإفراج عن �أبو مرزوق ،لكنه ظ ّل ُم َ
الإبعاد ،مع �أنه �سبق له �أن وافق على الإبعاد منذ  !...1995/7/28والهدف من ذلك،
كما ُذكر ،هو توا�صل حماوالت االبتزاز .و�أخطر ما يف هذه املحاوالت �أن احلكومة
الأمريكية التي كانت قد �شكلت �أوا�سط  1996هيئة حملفني كربى للبحث عن � ّأي
تهم �أخرى لأبو مرزوق ،كان ب�إمكانها �أن تل ِّفق مثل هذه التهم.
االت�صاالت بني دائرة الهجرة (ممثّل ًة احلكومة الأمريكية) وحمامي
�أبو مرزوق ،كانت تتوا�صل يف هذه الأثناء ب�شكل بالغ ال�رس ّية ،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.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

392

معـركة الإفـراج

احلكومة الأمريكية على �أال توثق حمتوياتها يف �أي ر�سالة �أو مذكرة �أو ورقة .غري
�أنه عندما بلغت املفاو�ضات بني اجلانبني مرحلة متقدمة ،بعث مايكل لندمان ر�سالة
23
يف  ،1997/4/22هذا ن�صها:
وجدت �إجماعا ً
هذه الر�سالة م�صحوبة باتفاقية مبدئية حول عملية الإبعاد ،لقد
ُ
يف الدائرة على اللغة املوجودة يف هذه الوثائق .لقد حاولنا ا�ستخدام لغةٍ:
�أ .تعك�س بدقة حمتوى اتفاقيتنا يف حديثنا الهاتفي ليلة الأحد.
ب .ت�صف بو�ضوح فهمنا املتبادل ب�شكل �أ�سا�سي للموا�ضيع التي مل يتم التعر�ض
لها.
جّ .
تو�ضح موقف احلكومة من الأمور التي مل يتم االتفاق عليها.
رجى العلم ب�أننا قمنا بالتعديالت التالية:
ُي َ
�أ�ضفنا جملة يف فقرة  ،1تت�ضمن �أمر الإبعاد املو ّقع يف االتفاقية� .أعدنا �صياغة
فقرة  ،4لتعك�س رغبة موكلك ب�أن ا�ستدعاءه للمثول �أمام املحكمة �أمام القا�ضية
كوت مل يتم اتخاذ القرار فيه ب�شكل �سليم .حذفت املادة التي �أردمت �إ�ضافتها �إىل
الفقرة �( 5إال �إذا �أقرها قا�ضي الق�ضاة)؛ وذلك ب�سبب اللوائح التي ال ت�سمح بها يف
هذا امل�ضمون.
تغيرياتنا على فقرة � 9ستكون كافية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الأمنية
املنا�سبة والالزمة ل�ضمان �سالمة موكلك ،و�أ�ضفنا فقرة  12تو�ضح دخول
موكلك يف هذه االتفاقية مبح�ض �إرادته.
كما و�أن هناك �أمورا ً �أخرى �سنتحدث عنها ال ينبغي ذكرها هنا.

ما هي هذه الأمور؟
بالقطع �إنها �أمور معيبة وتخرق القانون ب�شكل �صارخ!...
على كل ،ف�إنه ّ
مت يف نهاية املطاف ،ويف تاريخ  1997/4/25التو�صل �إىل ال�صيغة
النهائية لالتفاقية التي ّ
مت مبوجبها الإفراج 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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وقد حملت الوثيقة العنوان التايل“ :اتفاق بني دائرة الهجرة الأمريكية
24
ود .مو�سى حممد �أبو مرزوق” ،وهذا ن�صها:
� .1إقرار �أن الطرفني املوق َع ْي على هذا االتفاق امل�رشوط وهما :مو�سى حممد
�أبو مرزوق (�صاحب الطلب) ودائرة الهجرة واجلن�سية ،يق ّران ب�أن هذا االتفاق
ينظم كافة امل�سائل يف �إجراءات هذا الإبعاد ،الذي ال يقيد �صالحيات الواليات
املتحدة الأمريكية لكنه يعترب اتفاقا ً كامالً بني الطرفني ويلزمهما كما يلزم
حلفاءهما.
ولي�س ثمة �رشوط �أو وعود بني الطرفني با�ستثناء ما ت�ضمنه هذا االتفاق،
وبعد توقيع �أمر الإبعاد املرفق ،ي�صبح جزءا ً من هذا االتفاق.
� .2رسيان التاريخ الفعلي :ي�رسي مفعول هذا االتفاق ويبقى �ساريا ً اعتبارا ً
من التاريخ الذي و�ضعته حمكمة الهجرة لأمر �إبعاد �صاحب الطلب من الواليات
املتحدة ،لكن حتى يبد�أ �رسيان التاريخ املذكور ينبغي توقيع االتفاق وتاريخه من
ِقبَل الطرفني املذكو َر ْين �أدناه.
 .3عدم االعرتا�ض على قرار الإبعاد� :إن �صاحب الطلب ي�ؤكد عدم م�س�ؤوليته
عن التهم التي وجهتها له دائرة خدمة الهجرة واجلن�سية يف  25متوز /يوليو
 1995من �آي 122-كما �أنه ال ينازع يف حقيقة �أنه خا�ضع للإبعاد مبوجب الفقرات
) 212 (a)(3)(B)(i)(I) and (IIمن قانون الهجرة واجلن�سية والقوانني الأمريكية
) §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(I) and (IIكما وردت يف االتهام ،وال ينازع يف �إدخال �أمر
الإبعاد املرفق كقرار نهائي لإجراءات الإبعاد .لكن على الرغم من عدم منازعته
يف ذلك ف�إن �صاحب الطلب ينكر �أي عالقة له بالن�شاطات التي ُو ِّجهت التهم على
�أ�سا�سها� ،أو �أن لديه �أي خطط بهذا ال�صدد م�ستقبالً.
 .4بنا ًء على ما ورد يف الفقرة الثالثة �أعاله يعرتف �صاحب الطلب مبا يلي:
�أ .يعرتف ب�أن قرار قا�ضي املنطقة كيفن دويف فيما يتعلق بقرار الت�سليم اخلا�ص
بت�سليم (مو�سى حممد �أبو مرزوق) �ض ّد كري�ستوفر و�آخرون،
) 924 F. Supp. 565 (S.D.N.Y. 1996والقرار التايل لقا�ضي املقاطعة
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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كمربيل وود الذي امتنع عن قبول الأمر باملثول الق�ضائي كما ت�ضمنه قرار
الت�سليم ال�صادر عن القا�ضي دويف يف ق�ضية ال�سيد �أبو مرزوق �ض ّد كري�ستوفـر
و�آخرونNo. 96-4107,1996 WL 583378 (S.D.N.Y. Oct. 10, 1996) ،
قد وجد �أن ثمة �أ�سباب تدعو لالعتقاد ب�أنه ارتكب الأعمال التي وردت يف الطلب
الإ�رسائيليلت�سلمه.
ب .ال ينازع �صاحب الطلب ب�أن �سجل الت�سليم يوفر �أر�ضية لأمر الإبعاد
�سندا ً للقوانني التالية :الفقرات ) ،212 (a)(3)(B)(i)(I) and (IIوالقوانني
).§§ 1182 (a)(3)(B)(i)(I) and (II
ج .يعرتف �صاحب الطلب �أن ق�ضية الت�سليم التي �أُ ِقيمت �ضده مل ُتل ْ َغ بطريقة
تت�سق مع مقت�ضيات القانون � )1( .18 U.S.C. § 3188أن �صاحب الطلب
الذي طلب من القا�ضي وود �سحب طلب اال�ستئناف يف  21ت�رشين الأول/
�أكتوبر  1996قد ّ
مت مبح�ض �إرادته يف  28كانون الأول /دي�سمرب 1997؛
(� )2أن �إ�رسائيل بالتايل �سحبت طلبها للت�سليم وفقا ً ملا جاء يف وثائق احلكومة
الأمريكية؛ ( )3وبالتايل يقر �صاحب الطلب �أن قرار الت�سليم الذي �أمر به
القا�ضي دويف بناء على القانون  18 U.S.C. § 3188يعترب الغيا ً من الناحية
العملية على الأ�سا�س الد�ستوري نف�سه خالل  60يوما ً من تاريخ القرار.
و�أنه بعد �أن رف�ضت القا�ضية كوت التما�س �صاحب الطلب بعدم املثول يف
 14ني�سان� /أبريل � 1997صدر قرار القا�ضي دويف يلغي ب�شكل ر�سمي
عملية الت�سليم يف  15ني�سان� /أبريل  1997وهو قرار يعتمد على القانون
 18 U.S.C. § 3188لكنه مل يفعل ذلك.
د .وال ينازع �صاحب الطلب يف �أن احلكومة ال تتفق مع ر�أي �صاحب الطلب
امللخ�صة يف الفقرة (ج) �أعاله.
هـ .ويوافق ب�أن ر�أيه الوارد يف الفقرة (ج) لي�س لها �أثر على هذا االتفاق امل�رشوط
�أو �صحة �رسيان �أمر الإبعاد.
 .5التنازل الطوعي عن احلقوق :بعد الت�شاور مع امل�ست�شار وفهم النتائج
القانونية لذلك يوافق �صاحب الطلب طوعا ً على التنازل عن �أي حقّ يف �أي مراجعة
�إدارية �أو ق�ضائية ب�ش�أن �أمر الإبعاد املرفق �أو �أي حترك ملراجعة قرار الإبعاد
(با�ستثناء ما يرد يف الفقرة � 9أدناه) ،و�أي حقّ يف �أي دعوة للتخل�ص من �أمر الإبعاد
مبا يف ذلك اللجوء ال�سيا�سي ،وال يجوز له انتقاد هذا االتفاق ().....
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 .6الإبراء من امل�س�ؤولية :يربئ �صاحب الطلب وللأبد حكومة الواليات
املتحدة ،والنائب العام ،ودائرة الهجرة واجلن�سية ،وكافة املوظفني والوكالء يف
الدوائر املذكورة من كافة الدعاوى والطلبات والأ�رضار والأعمال من �أي نوع يف
الوقت الراهن �أو التي حتدث م�ستقبالً النا�شئة عن هذا االتفاق امل�رشوط �أو �أمر
الإبعاد �أو طلب الت�سليم ،وهذا الإبراء ي�شمل ورثة �صاحب الطلب.

 .7التخلي الطوعي عن و�ضع الهجرة :يتخلى �صاحب الطلب طوعا ً عن

و�ضعه كمقيم دائم يف الواليات املتحدة ،ويوافق على �إنهاء و�ضعه كمقيم عند
�صدور �أمر الإبعاد من ِقبَل قا�ضي الهجرة ،ويتنازل عن �أي حقّ نا�شئ عن
هذا الو�ضع ،ويوافق على ت�سليم بطاقة ت�سجيله (“ )”I-551مع كافة الوثائق

املتعلقة بذلك.
 .8الدخول مرة �أخرى والعقوبات :يعرتف �صاحب الطلب ب�أن �أمر الإبعاد
يجعله غري م�سموح له بدخول �أمريكا ،وال حتى بطريق الرتانزيت� ،إال مبوافقة
النائب العام� ،أما �إذا دخل �أمريكا �أو حاول ذلك بدون موافقة النائب العام �أو وجد
يف �أمريكا ،ف�إنه لن يعرت�ض على �أي �إجراءات جزائية ُت َ
تخذ �ضده مبوجب الف�صل
 267من قانون الهجرة واجلن�سية الأمريكي والقانون رقم 8 U.S.C. § 1326

().....
 .9الإبعاد من الواليات املتحدة :توافق دائرة الهجرة واجلن�سية على �إبعاد
�صاحب الطلب �إىل الأردن �أو الإمارات العربية املتحدة ،و�إذا مل تقبله الدولتان
املذكورتان يظل يف رعاية دائرة الهجرة واجلن�سية �إىل حني العثور على دولة تقبله
�أو هو يختارها ،لكن ال يجوز �إبعاده حتت �أي ظرف �إىل �إ�رسائيل ،وتوافق دائرة
الهجرة على بذل ما يف و�سعها لرتتيب عملية �إبعاده �إىل الأردن �أو الإمارات العربية
خالل  14يوما ً من �رسيان �أمر الإبعاد املرفق ،و�إذا مل يحدث ذلك:
�أ .فقد ميدد �صاحب الطلب الفرتة الزمنية لإكمال عملية الإبعاد.
ب .ي�سعى لقبول دولة �أخرى به ،وتقدمي الوثائق املنا�سبة بهذا ال�ش�أن لوزارة
اخلارجية الأمريكية �أو دائرة الهجرة.
ج .يعلن نق�ض هذا االتفاق للغايات التي وردت يف الفقرة (ب).
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وعندما تعلن �أي دولة قبولها ،يتعني على دائرة الهجرة الت�رصف ب�رسعة
لإبعاد �صاحب الطلب �إليها ،و�سيتم نقله على نفقة دائرة الهجرة مبالب�س
مدنية ودومنا قيود.
().....
 .10يوافق الطرفان على تنفيذ هذا االتفاق بنوايا �سليمة.
 .11يعرتف �صاحب الطلب �أن القبول بهذا االتفاق امل�رشوط هو نتيجة
و�شت �ضده منذ  27متوز /يوليو .1995
�إجراءات الإبعاد التي ُب ِ
 .12قر�أ �صاحب الطلب هذا االتفاق بوجود املحامني وم�ست�شاره القانوين الذي
يتقن العربية والإجنليزيـة ،وقد فهم حمتوياته ووافق عليه طواعية وباختياره
وبدون �أي حت ُّفظ .كما يعرتف ب�أنه را�ض ٍ عن التمثيل الذي متتع به من مايكل
كينيدي و�رشيف ب�سيوين و�سيمون مونا�سيبيان [،]Simone Monasebian
ويتنازل عن �أي ادعاء ب�أن متثيله مل ي ُكن ف ّعاالً.
� .13إن املدعي املوقع �أدناه الذي ميثل دائرة الهجرة خم َّول بالتوقيع نيابة عن
الدائرة ،وبالتايل فتوقيعه يلزمها بكل ما ورد فيه.

(انتهت الوثيقة)
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