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االتحاد األمریكي للحریات المدنیة یقول إن قوانین مكافحة تمویل اإلرھاب 

تضعف الحریة الدینیة للمسلمین

تقریر شامل جدید یفّصل تأثیرات السیاسات المشوبة بالعیوب على العطاء الخیري للمسلمین

للنشر فورًا
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 وجد تقریر جدید أصدره االتحاد األمریكي للحریات المدنیة الیوم أن السیاسات والقوانین األمریكیة لمكافحة تمویل –نیویورك 
 تمنع المسلمین األمریكیین بصفة غیر عادلة من ممارسة واجباتھم الدینیة من خالل العطاء الخیري، مما یخلق مناخًا اإلرھاب

 164یقع التقریر في . من الخوف وانعدام الثقة في فرض القانون ویضعف الجھود الدبلوماسیة األمریكیة في البلدان اإلسالمیة
، وھو أول تقریر شامل یوثق التأثیرات الخطیرة لقوانین مكافحة تمویل " العطاء الخیريإعاقة اإلیمان، تجمید"صفحة، وعنوانھ 

.الوالیات المتحدةاإلرھاب التي وضعتھا إدارة الرئیس جورج دبلیو بوش على التجمعات اإلسالمیة في جمیع أنحاء 

قامت وزارة "كي للحریات المدنیة ومؤلفة التقریر، وقالت جینیفر تیرنر، الباحثة في برنامج حقوق اإلنسان التابع لالتحاد األمری
المالیة من الناحیة العملیة بإغالق سبع منظمات خیریة إسالمیة تتخذ من الوالیات المتحدة مقرًا لھا، وذلك دون أي إشعار وعبر 

رھاب أن تحقق بینما كان الغرض من قوانین مكافحة تمویل اإل"وأضافت القول، ". استخدام أدلة سریة وإجراءات غامضة
المزید من األمن، إال أن السیاسات التي تظھر وكأنھا تشكل حربًا على اإلسالم ستؤدي فقط إلى إضعاف الجھود الدبلوماسیة 

إن ھذه الممارسات ستؤدي إلى . األمریكیة في الوقت الذي یعمل فیھ الرئیس أوباما على مد جسور التواصل مع العالم اإلسالمي
فاة المسلمین األمریكیین الذین یشكلون حلفاء رئیسیین، وإلى إضعاف المساعدات اإلنسانیة المشروعة في نتائج عكسیة ومجا

".أجزاء من العالم حیث یمكن للعمل الجید للمنظمات الخیریة أن یكون الوسیلة األكثر فاعلیة الستمالة القلوب والعقول

ة سبتمبر، وھي تخول وزارة المالیة من الناحیة العملی/ أیلول11ث ووفقا للتقریر، توسعت قوانین تمویل اإلرھاب بعد أحدا
بسلطة ال قیود علیھا لإلعالن عن جماعات بأنھا منظمات إرھابیة، وتفتقر ھذه القوانین للضمانات اإلجرائیة التي من شأنھا أن 

وتخّول ھذه القوانین المسؤولین من . تحمي المنظمات الخیریة األمریكیة من األخطاء والتعسف في السلطة من قبل الحكومة
 المنظمات الخیریة استنادًا إلى أدلة سریة ودون إشعار، ودون تقدیم اتھامات أو فرصة للرد، أو أي السلطة التنفیذیة أن یستھدفوا

، "أثناء إجراء التحقیقات"كما تسمح ھذه القوانین لوزارة المالیة بحجز جمیع ممتلكات المنظمات الخیریة . مراجعة قضائیة جدیة
.الرتبة من وزارة المالیةاستنادا إلى أمر حجز موقع فقط من أي مسؤول متوسط 

 مقابلة مع قادة التجمعات اإلسالمیة ومع متبرعین في عدة والیات لغرض 120قام االتحاد األمریكي للحریات المدنیة بإجراء 
وقد وجد التقریر أن عمالء أجھزة فرض القانون الفدرالیة ینھمكون في ممارسات تؤدي إلى ترھیب . إعداد ھذا التقریر
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وقال الذین جرت . ن المسلمین األمریكیین، مثل المقابالت الشائعة بشأن تبرعاتھم ومراقبة التبرعات في المساجدالمتبرعین م
مقابلتھم إن تصرفات الحكومة كان لھا تأثیر مخیف على العطاء الخیري للمسلمین، أو الزكاة، التي تشكل أحد األركان الخمسة 

.مین الملتزمین بتعالیم الدینلإلسالم والتزامًا دینیًا على جمیع المسل

إن الترھیب المنتشر للمتبرعین المسلمین ووضع المنظمات الخیریة على قوائم سوداء بصفة اعتباطیة "وقالت جینیفر تیرنر، 
". یمثل انتھاكا لحریة المسلمین في ممارسة دینھم من خالل العطاء الخیري، كما یشوه سمعة أمریكیا كمنارة للحریة الدینیة

. سبتمبر مناخًا من الخوف یمنع المسلمین من ممارسة دینھم/ أیلول11لقد خلقت السیاسات التي وضعت بعد "ضافت القول، وأ
".وإذا لم تتصرف إدارة الرئیس أوباما حیال ذلك، فإن إرث إدارة الرئیس بوش سوف یتواصل

یونیو قضیة قوانین مكافحة تمویل اإلرھاب التي لھا /ن حزیرا4لقد أثار الرئیس أوباما في الخطاب الذي ألقاه في القاھرة في 
ویقدم تقریر االتحاد األمریكي للحریات المدنیة توصیات شاملة إلى إدارة . تاثیرات ضارة على العطاء الخیري اإلسالمي

م مع القیم الرئیس أوباما وإلى الكونغرس األمریكي، وھي توصیات ضروریة لضمان أن سیاسات مكافحة تمویل اإلرھاب تنسج
.األمریكیة واإلجراءات القضائیة السلیمة والحریة الدینیة، وتتواءم مع االلتزامات األمریكیة في مجال حقوق اإلنسان
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