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 إقرار قانون سيزر

متمداي  هذا القانون األشد  ييممدا لنمداأل األسد  ال ؛22/1/2019بتاريخ  قانون سيزر في تطّور الفت أقّر مجلس النواب األميركي

غير المسبوقة بحق السوريين المطالبين بالحرية واالنعتاق من اإلستب اي، مسدتد ما  دد هم كد  ر والمجازبارتكاب أبشع الجرائم 

ب عم وشدراكة ررميدة مدن ياعميده روسديا وييدران؛  دم ، مدزونه من الحق  والسمح، بما فيها األسلحة الكيميائية المحّرمة يوليا  

 . حتى الموتوالمعتقلين السلميين العّزل، ت آالف لعشرامنهج في سجونه ه على التعذيب المعن يق ام

صدور  لحدحايا المدوت تحدت التعدذيب ألد   55  للقت  العم ، شه  العالم المجتمع البشر  ابأبشع طريقة وأكثرها همجية عرفهو

ن تٌم التحقدق أبع  وعلى  لفية هذه الصور  .اسمههذا القانون بر والذ  ص  الُمكنّى  بقيصر،المصور المنشق عن النماأل، سّربها 

صد  عشدرات مراكدز عهدا مدن ثمثدة أمداكن احتجداز فقد  مدن أرم الصور ّتلك بأن  علما  من صحتها تم تص يق هذا القانون؛ هذا 

 . والموت التي يملكها هذا النماألاالعتقال 

كمدا  وتسهي  عملها لمعاقبدة مرتكبيهدا؛ ،أليلة الجرميةلتي تعم  على رمع احماية الم نيين ويعم الجهات اهذا القانون يه ف يلى 

 دمل مدن ويعاي  اإلعمار،  في مجال الطاقة والنق   وكيانات،، أفرايا  مع نماأل األس اقتصاييا قبة ك  من يتعام  على معا وينصّ 

  القاتد  عدن اإلردرااات التدي تُُشدّ  يدوغيرهدا مدن ، واسدته اف أصدول المصدرف المركدز  استيراي المع ات والتكنولوريداحمر

  ،الج يد  مدا يفدتا الطريدق أمداأل السدوريين لبنداا سدوريا تطبيقهدا بانهيداره وسدقوطه،  تدمّ ما والكفيلة يذا  ارتكاب مزي  من ررائمه،

 . يولة ال يمقراطية والمواطنة المتساوية

 سدر  وقدتأفدي  ن تُسدتُكم  هدذه اإلردرااات أصدوال  ونأمد  أ ، يق هدذا القدانونب بتصدنا في الحزب الجمهدور  السدور  نرّحدين

  فدتا ملدبلمحاوالت الروسية واإليرانية ا ويفشالللحق وآلالأل السوريين،  انحيازمن نرى فيه ما ل بمودع التطبيق صيرلي ممكن

تعدويم بهد ف  ،2254رار والقد 1والقفدز علدى بيدان رنيد  ستبعاي مل  االنتقدال السياسدي على حساب اعلى عج   يعاي  اإلعمار

 . نماأل األس  من ر ي  على رمارم السوريين وأشما وطن

لقدرارات ال وليدة سدن ا  لوالبد ا بالعمليدة السياسدية نصدابها، ر يلى موألا إعاي ب حزبنا وشعبنا المكلوأل أن يُساهم هذا التص يقأم  ي

وينما على مسرح األح اث  فق ،سوريا يس في للحق والع الة، لكي ييجابي وفاع  ينحاز يرأم ورفاتحة لأن يكون و ؛ذات الصلة

األزمدات فدي حدال عد أل الوصدول تلدك األمدن فدي التصد   لمثد   الفجو  والحع  فدي آليدات مجلدس يس ّ أن و؛ ال وليةواألزمات 

تتحّمد  المسدلولية  بما يتناسب مع يور ومكانة الواليات المتح   األميركية الذ  ؛ وأ يرا  واستد األ حق النقضأإلرما  أعحائه 

  .الحرّ العالم  باعتبارها القو  األعمم والقائ   للعالم تجاه شعوب اإلنسانية واأل مقية 
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