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 رسمي أميركي بشأن التهم املوجهةبيان 

  إىل أعضاء يف حركة اجلهاد اإلسالمي
 ]مقتطفات[ .20/2/2003، واشنطن

 

 

أعلن اليوم كل من وزير العدل جون آشكروفت، ومساعد وزير العدل مايكل شيرتوف من القسم اجلنائي 
حقيقات الفدرايل املكلف بمنطقة تامبا للوزارة، واملستشار القانوين بول بيريز، واحملقق اخلاص يف مكتب الت

ويشار إليها يف (جيمس جاربو، عن اعتقال أربعة أعضاء يف جماعة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية ) بوالية فلوريدا(
، وهي تنظيم مصنف بأنه تنظيم إرهابي أجنبي، وذلك بعد أن وجهت هيئة حملفين حتقيقية ")اجلماعة"هذا النص بـ 

  .م يف تامبا، فلوريدافدرالية تهماً له
اجلاري تهماً موجهة ضد ثمانية أفراد بتشغيل مشروع  19وتتضمن الئحة االتهام التي رفعت يوم   

إضافة إىل ذلك، تشمل الئحة . حتى الوقت احلايل تعاطى يف عدد من النشاطات العنيفة 1984البتزاز األموال من 
تل وتشويه أشخاص يف اخلارج، والتآمر لتوفير دعم مادي االتهام التآمر ضمن حدود الواليات املتحدة لغرض ق

وأموال للجهاد اإلسالمي، والتآمر خلرق عقوبات طوارىء اقتصادية، والتعاطي بأعمال خمتلفة من االبتزاز املايل 
وإذا تمت إدانتهم . والكذب حتت القسم، وإعاقة جمرى العدالة، واالحتيال على قوانين الهجرة ما بين الواليات،

  .فسيواجه املتهمون الثمانية أحكاماً بالسجن مدى احلياة
إن األفراد املدرجة أسماؤهم يف الئحة االتهام يمارسون دوراً هامًا : "وجاء يف تصريح الوزير آشكروفت  

وهم يمولون، ويمجدون ويساعدون يف . لتنظيمات إرهابية أجنبية م مساندون ماديونيف اإلرهاب الدويل؛ فه
هجمات إرهابية، وأولئك الذين على علم إننا ال نميز بين أولئك الذين ينفذون : ورسالتنا لهم واضحة. أعمال إرهاب

  ."شبكة اإلرهاب هذه ونحن سنقدم للعدالة كامل. بأنهم يمولون أو يديرون أو يشرفون على تنظيمات إرهابية
 :واملتهمون الذين اعتقلوا هذا اليوم هم  

  
  [....].ـ سامي أمين العريان   
  [....].ـ سميح حمودة   
  [....].ـ حاتم ناجي فارس   
  [....].ـ غسان زايد بلوط   
  :أمّا املتهمون اآلخرون املذكورة أسماؤهم يف الئحة االتهام ويقيمون خارج البالد فهم  
  [....].الله شلح  ـ رمضان عبد  

                                                 
 موقع أميركي رسمي يف اإلنترنت: املصدر:  
  http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0221trpal.htm 
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  [....].ـ بشير موسى حممد نافع   
  [....].ـ حممد تيسير حسن اخلطيب  
  [....].ـ عبد العزيز عودة   
  [.......] 

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


