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من الزنزانة �إىل مطار ماركا
بعد توقيع االتفاق والذي َّ
نظم عملية الإفراج ،و�أعطاها وقتا ً حمدداً ،حيث
�ضمن فيه اجلانب الأمريكي �أن �أبو مرزوق �أو �أي �أحد من �أوالده لن ُيقا�ضي مرة
ثانية يف الق�ضية املرفوعة ،و�أن الإجراءات الق�ضائية التي اتبعت كانت �صائبة ،و�إن
مل يعرتف بذلك �أبو مرزوق ،و�أن تنازله عن حقّ الإقامة (جرين كارد) ال رجعة
عنه ...ويف املقابل ،كان التزم اجلانب الأمريكي برتحيله �إىل الإمارات العربية �أو
الأردن �أو �أي بلد ثالث ماعدا “�إ�رسائيل” ،كما تعهد ب�ضمان �سالمته حتى و�صوله
�إىل ذلك البلد.
يف �سياق احلديث عن �آلية تنفيذ الإبعادَّ ،
مت االتفاق على �أن يغادر �أبو مرزوق
الواليات املتحدة مبالب�س مدنية ...وعليه؛ ت�سلمت �إدارة ال�سجن مالب�س مدنية لهذا
الغر�ض من قبل العائلة ،و�أن ترتيبات ال�سفر �سيقوم بها اجلانب الأمريكي ،بدون
حتديد �أي وقت.
يوم � 3أيار /مايو ،ويف متام ال�ساعة احلادية ع�رش م�ساء ،جاء مدير ال�سجن
طالبا ً من �أبو مرزوق جتهيز �أغرا�ضه ال�شخ�صية ا�ستعدادا ً ملغادرة ال�سجن ،دون
�أن يو�ضح الوجهة �أو الإجراء املقبل...
�أبو مرزوق الذي كان متح�سبا ً ملثل هذا الأمر ،اتفق مع �سجني كان يجاور
غرفته (جورج هاري) على �أن يبلغ زوجته مبوعد مغادرته ال�سجن �إن حدث ذلك
دون �إخطار م�سبق.
وقد ترك كل �شيء يف الزنزانة كما هو ،ومل ي�أخذ معه �شيئاً ،وكان �أر�سل
بوا�سطة الربيد احلكومي كل الر�سائل والكتب العائدة له �إىل عنوان عائلته ،ومل يبقَ
رسة احلديدية،
عنده �شيء لأخذه معه �سوى ذكريات تلك الزنزانة ال�ضيقة ،والأ� ّ
و�ساعات النوم القليلة فيها.
غادر �أبو مرزوق الدور التا�سع من ال�سجن ،ونزل �إىل الطابق الثالث ،حيث َّ
متت
بع�ض الإجراءات ،و ّ
مت ت�سليمه من قبل �إدارة ال�سجن �إىل �رشطة مل يتيقن �إن كانت
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�رشطة نيويورك �أم ال�رشطة الفيدرالية� ...أم �رشطة دائرة الهجرة!! وجرى �إخراجه
من باب جانبي �إىل �سيارة� ،سارت به �إىل قارب كان ينتظره لنقله �إىل ال�ضفة الأخرى
من النهر ،دون �أن يعلم الهدف النهائي ...لأنه مل يكن ملما ً بجغرافية املنطقة ،ومنها
ّ
مت نقله �إىل مطار �صغري خم�ص�ص لطائرات الهليكوبرت ،حيث ا�ستقل �إحداها...
وقامت الطائرة بالتحليق لبع�ض الوقت يف �سماء نيويورك ،ثم اجتهت �صوب متثال
احلرية ال�شهري ...بدا الأمر له وك�أنه مق�صود لذاته؛ �سجني مكبل بالقيود ينظر من
نافذة طائرة �إىل متثال احلرية!...
نقلته الطائرة �إىل مطار بن�سلفانيا الع�سكري ،حيث دارت حوارات وم�شادات
بني مرافقيه حول نوع الطائرة ،وهل ي�ستقل الطائرة مبالب�س ال�سجن �أم مبالب�سه
املدنية؟! و�أ�رص اجلانب الأمريكي على �أن الطائرة �ستطري �ضمن الأجواء الأمريكية
حتى تخرج منها ،ولكن يجب �أن يظل مرتديا ً مالب�س ال�سجن ،و�أن يبقى �سجينا ً
حتى �آخر حلظة !!...ت�أخر �إقالع الطائرة �ساعة ون�صف ال�ساعة تقريباً ،وا�ستمر
احلفاظ على القيد يف يديه ورجليه ،وظل مرتديا ً ملالب�س ال�سجن الربتقالية �إىل ما
قبيل مغادرته الطائرة بقليل يف مطار ماركا الأردين.
على منت طائرة اجلامبو ذات ال�صالونات وغرف االجتماعات ،التي توحي �أنها
طائرة خم�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات ...كانت الأجواء غريبة ...ع�رشات الرجال
املدججني بال�سالح يرتدون املالب�س الع�سكرية على �أهبة اال�ستعداد ،وقد تكد�س يف
م�ؤخرة الطائرة كذلك عدد من اجلنود.
يف �أحد ال�صالونات �أجل�س �أبو مرزوق طوال � 11ساعة ،وهو الزمن الذي
ا�ستغرقته الرحلة املبا�رشة من الواليات املتحدة �إىل مطار ماركا الأردين ...وبح�سب
اعتقاده ،فقد كان على الطائرة �أال متر عرب �أجواء فل�سطني ،جتنبا ً لأي احتماالت
غري حم�سوبة.
كان على منت الطائرة ال�ضابطان كالهما جوزيف هامل من الأف بي �آي،
والآخر و .ل� .سميث من دائرة الهجرة ،اللذان اعتقاله يف مطار نيويورك بداية
ذلك الكابو�س.
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خالل الرحلة الطويلة على منت الطائرة ،دار بني �أبو مرزوق وال�ضابطني الكثري
من النقا�ش واحلوار حول جهودهما امل�شرتكة لتتبع م�سرية وجوده يف الواليات
املتحدة؛ خطوة خطوة ،وال�س�ؤال ،والبحث ،والتح ّري عن كل �شيء يف كولورادو،
ووا�شنطن ،ولويزيانا ،وفرجينيا ،وح�ساباته البنكية وا�ستثماراته العقارية،
و�أن�شطته ال�سيا�سية ،وعالقاته التنظيمية ،و�أوراقه ال�رضيبية ،ورحالته املكوكية،
وكان ه ُّمهم الرئي�سي ،كما ذكرا له� ،أن يبقى يف ال�سجن � 23سنة على الأقل ،ولكن
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ).

وقد ذكرا له تفا�صيل �أ�شياء قدمية قد ن�سيها �أو ُميَت من ذاكرته ،ومل يرتكا
جارا ً من جريانه� ،أو �أ�ستاذا ً تعامل يف �سنوات درا�سته اجلامعية يف �أمريكا� ،أو
بنكا ً �إال وحتروا عنه ،ع�سى �أن يجدوا ما ُيج ِّرمه مبوجب القانون الأمريكي،
ولكنهم ،واحلمد هلل ،ف�شلوا يف ذلك.
يوم � 4أيار /مايو ،ويف متام ال�ساعة  10:30م�ساء ،هبطت الطائرة يف مطار ماركا
الأردين ،حيث وقف ال�ضابطان وف َّكا قيوده ،وارتدى مالب�سه املدنية ،وا�ستلم
وثيقة �سفره ،و�صادرا منه كل البطاقات الأخرى ...وعند فتح باب الطائرة ،كان
ب�سام العمو�ش؛ النائب الإ�سالمي يف الربملان
يف ا�ستقباله حمافظ العا�صمة ،ودَّ .
الأردين ،واملهند�س �إبراهيم غو�شة؛ ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�س ،وعدد
من �ضباط الأمن...
اجلانب الأمريكي الأمني فوجئ بهذا اال�ستقبال ،و�أبلغ اجلانب الأردين �أنهم
كانوا يتوقعون �أال يطلق �أبو مرزوق حرا ً بهذه الب�ساطة!!...
وكانت ت�رسيبات �صحفية ذكرت قبل و�صوله من جهات معنية يف الأردن،
�أ�شارت �إىل �أن ا�ست�ضافته يف الأردن هي فقط ملدة �شهر ،ثم يغادر الأردن �إىل حيث
ي�شاء ،وكانت هناك �أي�ضا ً �أقاويل �أخرى تداولها الإعالم الأردين!...
بعد ف�شل الإدارة الأمريكية يف و�ضع ا�شرتاطات على حتركاته و�إقامته ،كان
�أبو مرزوق خاللها دائم الإ�رصار على رف�ض � ّأي �رشوط ،وعدم الإذعان ملا قد مي�س
كرامته �أو عمله ومكانته .وللحقيقة �أي�ضاً ،فقد رف�ض امللك ح�سني رحمه اهلل هو
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الآخر هذه ال�رشوط؛ مثل :منع زيارة �أبو مرزوق للدول التي ت�ساند “الإرهاب”،
بح�سب املفهوم الأمريكي ،وهي �سورية ،والعراق ،وليبيا ،وال�سودان ،و�إيران� ،أو
�إلزامه بالإقامة اجلربية يف الأردن لفرتة حمدودة� ،أو االبتعاد عن ممار�سة �أي عمل
�سيا�سي ،وما �إىل ذلك.
من مطار ماركا نقل �أبو مرزوق �إىل منزل يف ع ّمان الغربية ،كان قد ا�ست�أجره
املكتب ال�سيا�سي م�سبقا ً ليكون مقر �إقامة م�ؤقتة له ...ريثما يتم تدبر �أمره ...وكان
لقا ًء و�سهرة طويلة ال ُتن�سى مع رفاق الدرب من �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي وغريهم.
�رسيعا ً و ُبعيد و�صول �أبو مرزوق الأردن ،دارت �أحاديث حول م�س�ألة بقائه يف
الأردن بعد الإفراج عنه ،وقد فاحته بالأمر الفريق �سميح البطيخي؛ مدير املخابرات
العامة يف الأردن ...الذي �أبلغه �أن �إقامته يف الأردن �ستكون م�ؤقتة .غري �أنه لدى
ا�ستقبال امللك له ،لتهنئته ب�إطالق �رساحه ،بح�ضور الأمري احل�سن بن طالل؛ ويل
ب�سام
العهد يف حينه ،والفريق �سميح البطيخي؛ مدير دائرة املخابرات ،والنائب َّ
العمو�ش ،وزوجته ال�سيدة نادية الع�شي (�أم عمر) ،و�صغريته ُربا� ،أخذ اللقاء طابعا ً
اجتماعياً ،وكان لفتة كرمية من جاللة امللك ح�سني رحمه اهلل ...حني �أثار النائب
ب�سام العمو�ش طلب مدير املخابرات من د .مو�سى مغادرة الأردن� ،سارع امللك �إىل
َّ
رف�ض ذلك ...ووجه حديثه �إىل �أبو مرزوق مبا�رشة“ :البلد بلدك� ...إجل�س فيها كما
ت�شاء” ،وطلب من الفريق البطيخي ت�سهيل �أمور الإقامة ،وقد كان.
بعد هذه املحطة من الإقامة الكرمية يف الأردن ،والتي غادرها بعد ذلك �إىل
�سورية ،بد�أ �أبو مرزوق م�شوارا ً طويالً �آخر من حياته� ،سيتم تناوله يف كتاب �آخر
كجزء ثانٍ من �سرية حياته ال�سيا�سية.
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ا�ستقبال التهنئة بالإفراج عن د� .أبو مرزوق يف ع ّمان� ،أيار /مايو 1997

د .مو�سى �أبو مرزوق مع زوجته و�أوالده
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