
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  180، ص )2011 ربيع( 57، العدد 15المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  وثائق دولية
  

 بيان للمتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية، ريتشارد باوتشر، 

  بشأن التصنيف األميركي للمنظمات اإلرهابية
  .2/10/2003واشنطن، 

  

 

جماعة باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية طبقاً للقوانين  25أعاد وزير اخلارجية األميركي تصنيف  
وكان من املقرر نفاذ سريان مفعول القائمة . 2003أكتوبر / يف الثاين من تشرين أولاملرعية يف الواليات املتحدة 

لكن . 2003أكتوبر / يف الثالث من شهر تشرين أول 1999و 1997قد وضعت يف البداية عامي  التي كانت
سجل الفدرايل، وبإعادة تصنيف هذه اجلماعات باعتبار أنها منظمات إرهابية أجنبية ونشر هذا القرار اليوم يف ال

فإننا نحتفظ بحق احلكومة األميركية يف القدرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد أفراد هذه املنظمات طبقاً للبنود 
والقانون املذكور يحظر على أي شخص داخل الواليات . التي تم تعديلها الواردة يف قانون اجلنسية والهجرة

سلطة الواليات املتحدة تقديم الدعم املادي إىل هذه اجلماعات املتحدة أو أنه يتواجد يف منطقة خاضعة ل
األميركية جتميد األموال التي تمتلكها هذه أنه يتعين على املؤسسات املالية وينص القانون أيضاً على . اإلرهابية

اتخذ وزير اخلارجية وقد . اجلماعات، كما أنه يمنحنا القدرة على رفض منح تأشيرات دخول ملمثلي هذه اجلماعات
هذا القرار بالتشاور مع وزير العدل ووزير املالية بعد استعراض شامل للنشاطات اإلرهابية لهذه اجلماعات خالل 

  .العامين املاضيين
ويف الوقت . منظمة 36ومع إعادة التصنيف هذه، يصبح عدد اجلماعات املصنفة كمنظمات إرهابية   

رهاب، فإننا نأمل يف أن تساعد هذه القائمة على عزل هذه املنظمات اإلرهابية الذي نشن فيه حملة عاملية ضد اإل
  .وتضييق اخلناق على مواردها املالية واحليلولة دون حترك أعضائها عبر احلدود الدولية

؛ حزب الله؛ حركة اجلهاد؛ "حماس"ـ اجمللس الثوري؛ حركة  "فتح"حركة : أسماء املنظمات، وضمنها[  
فصيل أبو العباس؛ اجلبهة الشعبية؛ اجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة؛ كتائب شهداء  ـ ةلسطينيالف جبهة التحرير

  ].األقصى؛ عصبة األنصار
  
  

                                                 
 املوقع احلكومي األميركي: املصدر:  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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