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الدورة الماية وثمانية
لمجلسي النواب والشيوخ في

كونغرس الوليات المتحدة المريكية 

في الجلسة الولى

افتتحت وعقدت في مدينة واشنطن
يوم الثلثاء الواقع في السابع من كانون الثاني – يناير

سنة الفين وثلثة

قانون
طوير سوريا م السوري للرهاب وإناء الحتلل السوري للبنان وإبقاف ت اف الدع ليق
لسلحة الدمار الشامل، وبفعل ذلك ماسبة سوريا لسؤوليتها ف الشاكل المنية الدولية

.الطية الت تسببت با ف الشرق الوسط، ولغراض أخرى

أ\قر من قبل ملسي النواب والشيوخ المريكييZن التمعي،

.عنوان متصر   .  1  فقرة 
".2003قانون ماسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لسنة "هذا القانون قد يمل عنوان 

.بيان الوقائع   .  2  فقرة 
:يقرZ ملسا النواب والشيوخ ما يلي

نيو - حزيران  24بتاريخ  1. نه  2004يو ئيس بوش أ لق ف"صرZح الر على سوريا أن تتار الانب ا
".الرب على الرهاب عن طريق إقفال ميمات الرهاب وطرد النظمات الرهابية
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قم  2. سبتمب  28 )1373يلزم قرار ملس المن الدول ر ع عن"بجيع الدول ( 2001ايلول –  تن ان ت
ي ف ساهل�، لي كيانات او أشخاص متورط عم،أفعZال� كان او مت ي أي شكل من اشكال الد تقد

عدم منح ملذ آمن لن"و" الجراءات الضرورية لنع إقتراف اعمال إرهابية"وأن تتخذ " أعمال ارهابية
".يول او يطط او يدعم او يقوم بأي اعمال إرهابية

ساعدة 3. ية م لسورية الصول على أ كومة ا يا على ال ية حال يظ�ر قانون الوليات التحدة المييك
لارجية توفية بل وزير ا ما هو مدد من ق ها التكررلعمال الرهاب الدول ك سبب دعم كية ب أميي

و بنود( j()1(50U.S.C.App.2405 ))1979من قانون إدارة الصادرات لعام  j(j6()1)للفقرة 
.اخرى من القانون ذات صلة بالوضوع نفسه

بالرغم من أن وزارة الارجية المريكية تصنف سوريا بلدا داعما للرهاب وتورد بأن سوريا تؤم�ن 4.
بية" ضافة ال الدعم لعدد من النظمات الرها نطبق"ملذا� آمنا� إ لت ت كية ا ، فإن عدد العقوبات المري

.على سوريا هو دون عدد تلك الفروضة على اي بلد آخر مصنف بالداعم للرهاب

لشعبية 5. بهة ا لسطين وال منها حزب ال وحاس والهاد السلمي الف ية، و تظى النظمات الرهاب
كاتب وميمات تدريب مة، على م لسطي – القيادة العا تحرير ف لشعبية ل هة ا لسطي والب ير ف لتحر
بنانية متلة من قبل القوات ناطق ل عمل ف م انا ت ما و لسورية، ك ضي ا فق أخرى على الرا ومرا

.السلحة السورية وتتلقى التجهيزات من ايران عن طريق سوريا

قم  6. لمن الدول ر سبتمب 17 )520يدعو قرار ملس ا سيادة"ال ( 1982أيلول –  امل ل احترام ك
حدها دون منازع كومة لبنان و ت سلطة ح لسياسي ت ستقلله ا ية ووحدته وا ن وسلمته القليم لبنا

".بواسطة اليش اللبنان ف جيع أناء لبنان

راضي لبنان ذات 20000يتل حوال  7. عظم أ سوريي م لمن ال سورية ورجال ا عنصر من القوات ال
.السيادة، مارسي نفوذ مفرط على حكومته ومقاوضي استقلله السياسي

سحاب القوات 1990منذ سنة  8. عي ال ان اقر ملسا النواب والشيوخ سبعة قواني وقرارات تد
.السلحة السورية من لبنان
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يخ  9. ية كولن باول ان هدف الوليات التحدة هو 2003آذار – مارس  3ف تار ير الارج أعلن وز
(".سوري)ترك حكم لبنان للشعب اللبنان بدون وجود جيش احتلل "

بنان قد دعوا سلميا 10. ة ف ل لسياسي يع التاهات ا لشعب اللبنان من ج تكاثر من أبناء ا عدد كبي وم
.وديقراطيا لنسحاب اليش السوري من الراضي اللبنانية

، سحبت إسرائيل جيع قواتا(1978آذار – مارس  19 )425عمل بقرار ملس المن الدول رقم  11.
.السلحة من لبنان، حسبما صدZق عليه المي العام للمم التحدة

سرائيل الكاملة لقرار ملس 12. استجابة إ لمم التحدة الذي سل®م ب بل ا صديق من ق غم من هذا الت بالر
قم  لمن ر سرائيلية ف425ا مية إ قع اما هاجة موا ، ما يزال حزب ال الدعوم سوريا� وإيرانيا� يقوم ب

بعا هي أراض يفرض قرار ملس المن  عا بان مزارع ش بعا متذر سرائيل 425مزارع ش على إ
اضلة ما زالوا ما وان حزب ال الدعوم سوريا� وايرانيا� وغيه من النظمات الن نها، ك سحاب م الن

.يهاجون اهداف مدنية ف إسرائيل

سلحة ف جنوب لبنان 13. واته ال شر ق لتزامه بن يذ ا سمح سوريا للبنان – و هو بلد ذو سيادة – بتنف ل ت
.425تطبيقا� لقرار ملس المن 

سرائيلية ومعظم جنوب لبنان تت سيطرة حزب ال الذي ل 14. قى الدود اللبنانية–ال جة ذلك تب بنتي
يزال يهاجم مواقع إسرائيلية ويسمح لراس الثورة اليرانيي ومنظمات مناضلة أخرى بالعمل برية
مطلقة ف النطقة كما ويتفظ حزب ال  بالف الصواريخ ف موازاة حدود إسرائيل الشمالية مقاوضا

.بذلك استقرار النطقة بكاملها

صرح جورج تينيت مدير الخابرات الركزية با يلي بالنسبة لزب 2003شباط – فباير  12بتاريخ  15.
إن [تنظيم القاعدة]بساواة  [هو]فمنظمة ذات قدرة وامتداد عالي ]ك[:" ال الدعوم من سوريا وايران

نه  كثر قدرة م كن ا . ل ي ليراني.. هم مع ا النسبة ال علقت انم يفوقون القاعدة بعدة اعتبارات، ب
".يصنفهم ف فئة رعاية دولة ويعطيهم قدرة قاتلة كبية جدZا� [ما]والتدريب الذي يصلون عليه، 
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، اعلن الرئيس2002كانون الثان – يناير  29بتاريخ " وضع الوليات التحدة المريكية"ف خطاب  16.
تعمل عن كثب مع التحالفي معنا لنع الرهابيي والدول الداعمة"بوش ان الوليات التحدة سوف 

".لم من الصول على العدات والتكنولوجيا والبة لصنع وتوجيه اسلحة الدمار الشامل

.ان حكومة سوريا ل تزال تطوZر وتنشر صواريخ بالستية قصية ومتوسطة الدى 17.

تت  2001حسب التقرير غي السري لوكالة الخابرات الركزية الصادر ف كانون الول – ديسمب  18.
ت عام "عنوان  ستية ح صواريخ البال ج عن ال ت طر النا لصواريخ وال لجنب ل ، فإن"2015التطوير ا

تية من طراز" بالس غي ال ستية و صواريخ البال فظ بئآت ال SS-21و SCUDو FROGسوريا تت
".الت بوزتا SCUD لوطورت سوريا رؤوس كيميائية لصواريخ ا [كما]القصية الدى

ان حكومة سوريا هي بصدد تطوير وانتاج اسلحة بيولوجية وكميائية، كما ولديها برنامج للباث 19.
.والتطويرالنووي مثي القلق

كزية ف  20. سب وكالة الخابرات الر كتساب التكنولوجيا"ح تقرير غي سري ال الكونغرس حول ا
:2003كانون الثان – يناير  7الصادر ف " الختصة باسلحة الدمار الشامل والذخائر التقليدية التطورة

ولكنه يبدو انا تاول تطوير( Sarin nerve agent) من غاز سارين العصب مزون[ سوريا]لدى "
ول تزال سوريا تعتمد على مصادر خارجية للحصول على. غازات عصبية  اكثر سومة واستمرارية

بنامها  لساسية ل ية]الواد ا سلحة الكيميائ ية النذيرة والتجهيزات الساسية [لل ها الواد الكيميائ ومن
صنيع ية .للت طوير قدرة هجوم تمل جدا ان تكون سوريا ف صدد ت ه من ال ن بالسلحة]كما ا

".[البيولوجية

صرح نائب وزير الارجية للحد من انتشار السلحة والمن العالي 2002أيار – مايو  6ف تاريخ  21.
ولتون با يلي ائية: "جون ب رناما للحرب الكيمي ان الوليات التحدة أيضا� على علم ان سوريا تلك ب

وهي تقوم باباث( Nerve agent Sarin)كما لديها مزون من غاز سارين العصب . منذ زمن بعيد
وتسعى سوريا، الت وقعت. الكثر سومة واستمرارية( VX)علمية لتطوير الغاز العصب ’ف إيكس‘ 

يولوجية وهي قادرة على انتاج قرها، ال تطوير اسلحة ب ة ولكن ل ت على معاهدة السلحة البيولوجي
".كميات صغية على القل® من الواد الربية البيولوجية
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ية ف   22. يا"حسب وكالة الخابرات الركز تساب التكنولوج ير غي سري ال الكونغرس حول اك تقر
:2003كانون الثان – يناير 7الصادر ف " الختصة باسلحة الدمار الشامل والذخائر التقليدية التطورة

وية" قة النو نامج تعاون من أجل التعاون ف مال الطا سودة بر سوريا على م وسيا  و د وافقت ر ق ل
دنية تا. ال سيع قدرا ها بفرص لتو روسية يد لبة ال صول على ا تاحة سوريا ال فمبدئيا� إذا�، ان إ

".الوطنية الداخلية ف حال قررت متابعة برنامج اسلحة نووية

الت بدأ العمل( 213UST3483)تعهدت سوريا بوجب معاهدة الد من انتشار السلحة النووية  23.
والت وق®عت سوريا عليها، عدم الصول على اسلحة نووية او 1970آذار – مارس  5با ف تاريخ 

لت تكشف تريفات ية ا قة الذر دولية للطا وقائية للوكالة ال كافة الجراءات ال ما قبلت ب ها ك تطوير
.استعمال الواد النووية من نشاطات سلمية ال انتاج اسلحة نووية او اجهزة نووية متفجرة اخرى

سوريا ليست طرفا ف معاهدة السلحة التقليدية الكيميائية او ف معاهدة السلحة البيوليجية الت بدأ 24.
.1975آذار – مارس  26و  1997نيسان – ابريل  29العمل بما تعاقبا ف 

بوقف انتهاك قرار 2001وعد الرئيس السوري بشار السد وزير الارجية باول ف شباط – فباير  25.
لمن رقم  استثناء ما 661ملس ا فط وسلع اخرى ب يع الن الذي كان يظر على نظام صدام حسي ب

.سحت به قرارات متعلقة اخرى، و لكن ذلك الوعد ل ينفذ أبدا

ن 26. راضيها خلل حكم صدام حسي ج راقي و شحنه عب ا لنفط الع عي ل استياد سوريا غي الشر
.دولر او اكثر شهريا حيث تابعت سوريا بيع نفطها السوري بأسعار السوق 50.000.000لسوريا 

راضيها 27. لعراقي و شحنه عب ا لنفط ا لشرعي ل ستياد سوريا غي ا سي من ا ن نظام صدام ح ج
.دولر يوميا 2.000.000

يخ  28. مسفلد قائل 2003آذار – مارس  28ف تار زير الدفاع دونالد را نا معلومات بان:"حذر و لدي
ية لرؤية الليل منها نظ®ارات ل لسورية ال العراق و عب الدود ا . شحنات من العتاد العسكري ت هذه..

بة اعمال. الشحنات تدد ارواح قوات التحالف تديدا مباشرا يب هذه بثا عتب عمليات التهر نن ن
".عدوانية وسوف ناسب الكومة السورية على تلك الشحنات
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من ميثاق المم التحدة يتم انتخاب اعضاء المم التحدة ال ملس المن كأعضاء 23(1)وفقا للبند 29.
ي مع  لمن الدول ف"غي دائم لسلم وا ساهة العضاء ف الفاظ على ا لخذ بالعتبارخصZيصا� م ا

".الدرجة الول وباقي غايات النظمة

ند  30. اريخ  23(1)بالرغم من الب تشرين الول – اكتوبر 8من ميثاق المم التحدة ا\نتخبت سوريا ف ت
ة سنتي ابتداء من 2001 ي دائم ف ملس المن الدول لد ير  1عضوا� غ ان – ينا ،2002كانون الث

.2003وآب – اغسطس  2002كما وشغلت سوريا منصب رئيس ملس المن ف حزيران – يونيو 

يخ  31. ية النظام 2003آذار – مارس  31ف تار سوري فاروق الشرع عن ن ية ال اعلن وزير الارج
".مصلحة سوريا هي ان ترى الغزاة مهزومي ف العراق"السوري الواضحة عندما صرح جليا� ان 

اريخ  32. ابريل  13ف ت امسفلد متهما بان  2003نيسان –  ير الدفاع دونالد ر "حافلت مليئة"صرح وز
و مناشي تعرض جوائز مقابل" مئات اللف من الدولرات"بقاتلي سوريي دخلت العراق ومعها 

.قتلى من النود المييكيي

مثل نائب وزير الارجية المريكي جون بولتون السؤول عن 2003ايلول – سبتمب  16ف تاريخ  33.
عة سطى التاب لوسط وآسيا الو ية للشرق ا لمن الدول امام اللجنة الفرع لد من انتشار السلحة وا ا

السورية ضد قوات التحالف خلل" الفعال العدائية"للجنة العلقات الدولية ف ملس النواب وأكد 
ية العراق' لية حر ير بولتون ان. 'عم سكرية ال:"واضاف نائب الوز سوريا سحت بتدف®ق العتدة الع

لا ن ث ف خل م بل الرب، و خل. العراق ق عي بالعبور ال دا سحت سوريا خلل الرب للمتطو
. العراق لهاجة وقتل جنودنا ول تزال  يؤكد اهية 'عملية حرية العراق'خلل  [سوريا]ان سلوك ..

".اخذ التقارير والعلومات حول قدرة سوريا على تطوير اسلحة الدمار الشامل بدية

ة ف العراق، عند مثوله امام لنة. صرح السفي ل 34. ت بول برير الثالث، الاكم لسلطة التحالف الؤق
نه من بي  2003ايلول – سبتمب  25العلقات الدولية ف ملس النواب ف تاريخ  مواطنا� من 278ا

".الموعة الكبى هي من السوريي"بلدان ثالثة اعتقلتهم قوات التحالف ف العراق، 
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.إعتبار الكونغرس   .  3  فقرة 

يعتب الكونغرس ان – 

مة 1. صورة دائ من دون اية شروط دعم الرهاب، وان تعلن ب ومة سوريا ان توقف حال و على حك
لكامل لكل انواع الرهاب، وان تقفل جيع مكاتب و مرافق الرهاب ف سوريا وعلنية عن تليها ا
ير ة الشعبية لتحر به لفلسطين وال لسلمي ا مة حاس وحزب ال والهاد ا كاتب منظ ها م با في

فلسطي والبهة الشعبية لتحرير فلسطي–القيادة العامة؛

على حكومة سوريا ان – 2.
ا – توقف حال و من دون اية شروط تسهيل عبور الشخاص والعدات العسكرية وكافة 

الجهزة القاتلة من سوريا ال العراق، ما عدا السموح منها من قبل سلطة التحالف 
الؤقتة او مثل الكومة العراقية العترف فيها دوليا؛

والرهابيي الذين يسافرون من وعب سوريا ال العراق " التطوعي"لب – توقف دعمها 
للقيام بجمات؛

ج – تتخذ إجراءات ملموسة و قابلة للتحقيق لنع تلك التصرفات وضبط استعمال الراضي 
الواقعة تت السيطرة السورية؛

عسكرية 3. يها القوات ال واتا السلحة با ف فة ق سحب كا دها ب ومة سوريا ان تعلن حال تعه على حك
وشبه العسكرية والمنية من لبنان ووضع جدول زمن نائي لذلك النسحاب؛

على حكومة لبنان ان تنشر القوات السلحة اللبنانية ف جيع مناطق لبنان با فيها جنوب لبنان بوجب 4.
قم  سبتمب  17 )520قرار ملس المن ر جل فرض سيادة الدولة( 1982ايلول –  وذلك من أ

اللبنانية على كافة اراضيها،وأن تطرد جيع القوى الرهابية والجنبية من جنوب لبنان با فيها حزب
ال والرس الثوري اليران؛

ارض التوسطة والبعيدة الدى وان توقف/على حكومة سوريا ان توقف تطوير ونشر صواريخ ارض 5.
تطوير وانتاج السلحة البيولوجية والكيميائية؛
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سرائيل 6. ومة إ ة مع حك ة وغي مشروط دي ئية ج ومت لبنان و سوريا ان تدخل بفوضات ثنا على حك
لتحقيق سلم كامل ودائم؛

يق 7. ية عن طر الساعدات النسانية والتربو للبنان ب لشعب ا ويد ا صل تز على الوليات التحدة ان توا
مة لبنان سيادتا قط، وذلك ال ان تفرض حكو ولية ف ية والنظمات الد ي الكوم النظمات الاصة غ
ليه قرار نص ع ستقلل سياسيا كامل كما  ي ن تقق ا ودها وال ا يها وحد فة اراض وسيطرتا على كا

؛520ملس المن رقم 

لسلم 8. ع سياسات تقوZض ا تب سية، وكونا دولة ت نا منتهكة لعدد من قرارات ملس المن الرئي با ا
والمن الدول، كان يب ان ل يÜسمح  لسوريا بأن تنضم ال ملس المن الدول او ان تشغل منصب

.رئاسة ملس المن، كما ويب طردها من ملس المن

.بيان السياسة   .  4  فقرة 

تقضي سياسة الوليات التحدة با يلي – 

على سوريا ان تتحمل مسؤولية الجمات الت يقوم با حزب ل  ومنظمات ارهابية اخرى الت تلك 1.
بل اطق من لبنان متلة من ق عد ف من يب و مقرZات اخرى ف سوريا او قوا تب ومعسكرات تدر مكا

سوريا؛

سوف تعمل الوليات التحدة على حرمان سوريا القدرة على دعم اعمال الرهاب الدول وجهودها 2.
لتطوير او الصول على اسلحة الدمار الشامل؛

ها 3. قف سوريا دعم مة للرهاب ال ان تو ئحة الدول الداع ية سوريا على ل ير الارج سيبقي وز
بية اخرى ف لبنان ولستضافتها منظمات ارهابية للرهاب، با فيه دعمها لزب ال و منظمات ارها
كي التعلق بالرهاب وبقرار ملس المن زاما كامل بالقانون الميي شق، وال ان تلتزم الت ف دم

؛(2001ايلول – سبتمب  28 )1373الدول رقم 
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من 4. سلمة ووحدة اراضيه هي من مصال ا لسياسي و سيادته الكاملة واستقلله ا ستعادة لبنان ل ان ا
الوليات التحدة القومي؛

 
نتهك قرار ملس المن الدول رقم  5. من خلل احتللا( 1982ايلول – سبتمب  17 )520سوريا ت

الستمر للراضي اللبنانية و اختلسها لستقلل لبنان السياسي؛

ان تعهد سوريا بالنسحاب من لبنان هو غي مشروط  بتقدم عملية السلم بي إسرائيل وسوريا او 6.
؛520بي إسرائيل ولبنان، بل هو نابع من التزامات سوريا الت ينص عليها قرار ملس المن رقم 

  
لبالستية تشك®ل خطرا� على امن 7. سلحة الدمار الشامل وبرامها للصواريخ ا ان حصول سوريا على ا

الشرق الوسط وعلى مصال المن القومي للوليات التحدة؛

سوف تاسßب سوريا على اي اذى يلحق بقوات التحالف او باي مواطن امييكي ف العراق اذا أقيم 8.
لعسكري ال ية وشحنها العتاد ا سهيلها العمال الرهاب لسورية بسبب ت لسؤولية على الكومة ا حدZ ا

العراق؛

نب  9. ة مساعدات متعددة الوا ي سوف تعارض ا سوريا و ساعدات ل ية م لن تقدم الوليات التحدة ا
طوير قف ت لسلحة من لبنان وتو تا ا ها للرهاب وتسحب قوا هي هذه الخية دعم سوريا ال ان تن ل

.ارض البالستية التوسطة والطويلة الدى\ونشر اسلحة الدمار الشامل وصواريخ ارض 

.عقوبات و تفويض   .  5  فقرة 

كافة الشروط الدرجة ف الفقرات عقوبات (أ) ن سوريا تعمل ب لرئيس ا ال( 1) – ال ان يسم ا
-ويصدZق الرئيس حسمه هذا ال الكونغرس طبقا لذلك القسم الفرعي ( د)من القسم الفرعي ( 4)

سوف يظ�ر الرئيس تصدير اية سلعة ال سوريا، با فيه اصدار رخصة لتصدير اية ( 1)
سلعة مدرجة على لئحة الوليات التحدة للذخائر او لئحة ضبط التجارة للسلع ذات 

؛(15CFR part 730 et seq).الستعمال الثنائي وفقا لنظمة ادارة الصادرات 
:سوف يفرض الرئيس اثنتي او اكثر من العقوبات التالية( 2)

Translated by New England Americans for Lebanon                                                                                       منظمة أمريكيي نيو إنغلند من أجل لبنانترجة  
Boston, December 2004 -Nabil Khoury & Joseph Hitti                                                                                                        نبيل خوري ويوسف حت  - 2004بوسطن، كانون الثان



    H.R. 1828                                                                           Page 10 of 12           12  رار ملس النواب المريكي رقمق                      من10صفحة
1828
    Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003                               2003انون ماسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لسنة ق

(A ) ما عدا الواد الغذائية )حظر تصدير منتوجات أمييكية ال سوريا
(.والدوية

(B )حظر الشركات المييكية من الستثمار او العمل ف سوريا.
(C ) تقييد حركة الدبلوماسيي السوريي ف واشنطن وف مقر المم التحدة

ميل من واشنطن او مقر المم التحدة ف  25ف نيويورك ال مسافة ل تتعدى 
.نيويورك تباعا

(D ) منع طائرات أية شركة طيان تلكها سوريا اوتابعة لسورية من البوط ف
.الوليات التحدة او القلع منها او العبور فوقها

(E ) عدا عن تلك التصالت )الد من التصالت الدبلوماسية مع سوريا
(.الضرورية للحفاظ على مصال الوليات التحدة او لتحقيق اهداف هذا القانون

(F ) ايقاف العاملت ف اية ملكية يكون فيها مصال للحكومة السورية، من
.قبل اي شخص، او بالنسبة لية ملكية، خاضعة للسلطة القضائية المييكية

او كلت( 2()أ)او الفقرة الفرعية ( 1()أ) –  قد يتنع الرئيس عن تطبيق الفقرة الفرعية إمتناع (ب)
الفقرتي معا اذا وجد ان هذا المتناع يصب ف مصلحة امن الوليات التحدة القومي وقدZم تقريرا� ال لان

.الكونغرس الختصة يتوي على اسباب قراره

 – اذا حسم الرئيس انسلطة لتقدي الساعدة لسوريا (ج)
(  د)من القسم الفرعي ( 4)ال ( 1)سوريا تعمل بالشروط الدرجة ف الفقرات ( 1)

ويصدZق حسمه هذا ال الكونغرس طبقا لذلك القسم الفرعي؛
تقدما� فعليا� قد حصل ف مباحثات غايتها الوصول ال اتفاقية سلم بي إسرائيل ( 2)

وسوريا ومباحثات غايتها الوصول ال اتفاقية سلم بي إسرائيل ولبنان؛
حكومة سوريا تترم احتراما� كامل� سيادة لبنان ووحدة اراضيه ووحدته واستقلله ( 3)

السياسي تت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع  بواسطة اليش اللبنان ف جيع أناء لبنان 
،(1982 )520من قرار ملس المن الدول رقم ( 4)كما تنص الفقرة 

سوريا تت الفصل   سلطة لتقدي الساعدة ل يس ال من قانون الساعدات Iمن قسم  1فسوف يÜعطى الرئ
(.التعلق بالساعدات النائية )1961الجنبية لسنة 
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سل ال اللجانتصديق (د) صديق يÜر ية هو ت صديق الذي تنص عليه هذه الفقرة الفرع  – ان الت
-الختصة ف الكونغرس عن قرار الرئيس بأن® 

حكومة سوريا قد اوقفت تأمي الدعم للمجموعات الرهابية الدولية ول تعد ( 1)
تسمح لموعات ارهابية كمنظمة حاس وحزب ال والهاد السلمي الفلسطين والبهة الشعبية

لتحرير فلسطي والبهة الشعبية لتحرير فلسطي – القيادة العامة بالحتفاظ على مراقف لا ف 
اراض تت السيطرة السورية؛

من هذا القانون؛( 7-)2حكومة سوريا قد انت احتللا للبنان الوصوف ف الفقرة ( 2)
ارض البالستية التوسطة \ حكومة سوريا قد اوقفت تطوير ونشر صواريخ ارض( 3)

والبعيدة الدى، ول تعد تسعى للحصول على اسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية او تقوم باباث 
ف مضمارها او تطويرها او اكتسابا او انتاجها او نقلها او نشرها، وقدمت تعهدات موثوقة بانا
لن تعاود القيام بتلك العمال ف الستقبل، ووافقت على السماح لراقب المم التحدة ومراقبي 

دوليي من التحقق من تلك العمال والتعهدات؛ 
حكومة سوريا قد اوقفت دعمها وتسهيلها لكل العمال الرهابية داخل العراق با ( 4)

فيها منع استعمال اراض تت سيطرتا لدعم اولئك الذين يقومون باعمال ارهابية داخل العراق
.وباية طريقة مكنة

تقرير   .  6  فقرة 

اشهر 6 –  سوف يقدم وزير الارجية ال اللجان الختصة ف الكونغرس بتاريح اقصاه تقرير ( أ)
لوصوفة ف الفقرات 12من تاريخ سن هذا القانون وبعده كل  شهرا ال ان تكون قد استوفيت الشروط ا

تقريرا عن –(  د)5من القسم( 4)ال ( 1)
 من ( 4)ال ( 1)احراز سوريا التقدم نو استيفائها الشروط الواردة ف الفقرات ( 1)

؛(د)5القسم 
علقات، اذا تواجدت، بي اشخاص ارهابيي ومنظمات ارهابية تتفظ بكاتب لا ( 2)

او معسكرات تدريب او مرافق اخرى على الراضي السورية، او تعمل ف مناطق من لبنان متلة
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من قبل القوات السلحة السورية، وعمليات ارهابية ضد الوليات التحدة المييكية او 
مواطنيها او مرافقها او حلفائها؛

كيفية تكثيف الوليات التحدة لهودها ضد حزب ال ومنظمات ارهابية اخرى ( 3)
.مدعومة من سوريا

سوف تكون غي سرية ولكن يكن( أ)– صيغة القرار القدم بوجب القسم الفرعي صيغة (  ب)
.تضمنه ملحقا سريا

.تعريف بلجان الكونغرس الختصة   .  7  فقرة 

عبي  ة ف ملس" لان الكونغرس الختصة"يعن ت الذي ورد ف هذا القانون لنة العلقات الدولي
.النواب ولنة العلقات الجنبية التابعة للس الشيوخ

.رئيس ملس النواب

نائب رئيس الوليات التحدة المييكية
.ورئيس ملس الشيوخ 

Translated by New England Americans for Lebanon                                                                                       منظمة أمريكيي نيو إنغلند من أجل لبنانترجة  
Boston, December 2004 -Nabil Khoury & Joseph Hitti                                                                                                        نبيل خوري ويوسف حت  - 2004بوسطن، كانون الثان


