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 موجهتـان إىل األمـني العـام        ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٧رسالتان متطابقتان مؤرختـان         
ورئــيس جملــس األمــن مــن املنــدوب الــدائم للجمهوريــة العربيــة الــسورية لــدى    

  املتحدة األمم
  

بناء علـى تعليمـات مـن حكـوميت، أود أن ألفـت انتبـاه عنـايتكم إىل أن بعـض املنـاطق              
سورية قـد أصـبحت حاضـنة لعناصـر إرهابيـة مـن تنظيمـي القاعـدة                 اللبنانية اجملاورة للحـدود الـ     

واإلخوان املسلمني ممن يعبثون بأمن سوريا ومواطنيها، ويعملون علـى تقـويض خطـة املبعـوث                
وفيما يلـي بعـض املعلومـات املوثقـة املتعلقـة بتزويـد             . اخلاص لألمم املتحدة ذات النقاط الست     
  : السورية-وهتريب اإلرهابيني عرب احلدود اللبنانية اجلماعات اإلهاربية يف سوريا بالسالح 

ــستودعات          -أوال    ــوريا عــدة م ــة مــع س ــاطق اللبنانيــة احلدودي أقيمــت يف بعــض املن
للسالح والعتاد الذي يصل إىل األراضي اللبنانية بطرق غـري مـشروعة، إمـا عـن طريـق البحـر،                    

ينـة لنقـل األسـلحة إىل لبنـان     أو يف بعض األحيان من خالل اسـتخدام طـائرات تابعـة لـدول مع              
ــسوريني يف      ومــن مث هتريبــها إىل ســوريا، بذريعــة أهنــا حتمــل مــساعدات إنــسانية للمهجــرين ال

 رســت بــاخرة حربيــة ٢٠١٢مــارس / آذار١٣ بتــاريخ هونــشري يف هــذا الــصدد، إىل أنــ. لبنــان
رق صـغرية   ، وقامـت زوا   “بـريوت ”يف العاصمة اللبنانيـة     “ جونيه”جمهولة اهلوية مقابل منطقة     

كمـا رسـت مراكـب      . اليت كانـت علـى متنـها إىل الـرب هبـدف نقلـها إىل سـوريا                بنقل األسلحة   
، ومت تفريـغ محولتـها ونقـل األسـلحة          “جونيـه ”قـرب   “ أكوا مارينا ”حمملة باألسلحة يف مرفأ     

ويف . ، متهيدا لتهريبـها إىل سـوريا   “وادي خالد ”املتواجدة على هذه املراكب إىل عكار مث إىل         
ا السياق، فقد ضبطت اجلهات اللبنانية املختصة العديـد مـن حمـاوالت هتريـب األسـلحة إىل                  هذ

  : سوريا، وفيما يلي بعض منها
، دامهــت خمــابرات اجلــيش اللبنــاين أوكــار عــصابات   ٢٠١٢مــارس / آذار٢٤بتــاريخ   - ١

ــا مــن ٣٨ونــتج عــن ذلــك توقيــف  ) أكــروم، منيــة، رجــم حــسني (مــسلحة يف منــاطق   إرهابي
ت خمتلفة، حيث اعترفوا بأهنم كانوا يستعدون لدخول األراضـي الـسورية بطريقـة غـري                جنسيا
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مشروعة للمشاركة يف العمليـات اإلجراميـة الـيت تقـوم هبـا اجلماعـات اإلرهابيـة املـسلحة علـى                 
، حممــد بــن محــود )لبنــاين(، ربيــع علمــان )لبنــاين(حممــد شــحادة ”: األراضــي الــسورية، وهــم

، جاسـم العـسريي     )سـعودي (، أمحـد الـدويري      )سعودي(ن عزيزي   ، سلطا )قطري(الدوسري  
، )يـليبـ (، دبـاح خنجـر    )سـعودي (، فهـد عبـد العزيـز        )سـعودي (، ممدوح العسريي    )سعودي(

، ســاكن جلنــة )ســوري(، أمحــد شــيخو )يـليبــ( احلــسيين ، ســعد اهللا)يـليبــ(عثمــان الــدكويري 
، )مـصري (، عثمـان اخلالـد      )يمـصر (، يوسـف اخلالـد      )سـوري (، ضـرار احملمـود      )يـليب(حممد  

، مــاهر الــزعيب )ســوري(، عبــد اهللا كتــوب )لبنــاين(، فــؤاد املــسلماين )لبنــاين(خالــد املــسلماين 
، خالـد   )مـصري (، سفاح وليـد     )مصري(، عبد احلميد عثمان     )يـليب(، خالد اجلبيلي    )سوري(

، توفيـق   )يـليبـ (، أسـعد بربـوري      )مـصري (، خالـد غنـام      )لبنـاين (، حممـد العلـي      )يـليبـ (راضي  
، )لبنـاين (، أمحـد ضـاهر      )يـليبـ (، سـعدون اجلـابري      )يـليبـ (، خلدون اجلـابري     )مصري(الدايل  

ــ(، معمــر حممــد اخلــالق  )ســوري(، ســائر كفــروين )لبنــاين(ربيــع احملمــد  ، حممــد ســنجر )يـليب
كمـا قامـت    ). سوري(، عادل ديب    )مصري(، أمحد حممد    )مصري(، زكريا شوقي    )مصري(

، ٢٦بندقيـة آليـة عـدد    : ة املختصة مبصادرة جمموعة متنوعة مـن األسـلحة، منـها      اجلهات اللبناني 
، ٢٠ ثريـا عـدد      ، جهـاز اتـصال    ٢٠، مسدس حـريب منـساوي عـدد         ١٢قذيفة آر يب جي عدد      

  .٤٠، قذائف صاروخية عدد ٤لفا عدد كرت هاتف من شركا أ
ف ست سـوريني    ، قامت خمابرات اجليش اللبناين بتوقي     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٧بتاريخ    - ٢

أثناء حماولتهم هتريـب كميـة مـن        “ وادي خالد ” يف   “مشاريع القاع ”وأربع لبنانيني يف منطقة     
الـسلطات اللبنانيـة املختـصة حبـوزهتم        وقـد ضـبطت     . األسلحة والذخرية إىل األراضـي الـسورية      

، ٣ عـدد    RBG، قـاذف    ١، رشـاش دوشـكا عـدد        ٢ مم عدد    ٨٢هاون عيار   : األسلحة التالية 
، صــندوق ذخــائر متنوعــة   ٨، صــندوق قنابــل يدويــة عــدد    ٨ عــدد RBGقــذائف صــندوق 

  .٥، صندوق قذائف هاون عدد ١٥، بندقية آلية عدد ١٥ عدد
، قامــت الــسلطات اللبنانيــة املختــصة بتوقيــف املــدعو  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٨بتــاريخ   - ٣
 جبـل  -طـرابلس  ”بعـد أن قـام بـسرقة مـستودع لألسـلحة والـذخرية يف               “ اسكندر اسكندر ”

  .، بقصد هتريبها إىل سوريا“حمسن
، قام اجليش اللبناين مبـصادرة ثـالث سـيارات يـستقلها            ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩بتاريخ    - ٤

، وخالـد حممـد   )، وادي خالـد ١٩٦٤والدته رفعة محود، مواليد    (وليد حممد احملمدية    : كل من 
والدتــه فاطمــة، (، ويوســف حــسني الدندشــي )١٩٦٥والدتــه رفعــة محــود، مواليــد  (احملمديــة 
، وخالــد )، وادي خالــد١٩٦١مواليــد (، وعلــي خالــد خليفــة )، مــشىت حــسن١٩٦٤مواليــد 

والدته فطـوم،   (، وحممد أمحد خليفة     )، وادي احلار  ١٩٥٩والدته هنى، مواليد    (أمحد الدندشي   
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ــد  ــد١٩٧١موالي ــة    ). ، وادي خال ــة حبــوزهتم األســلحة التالي ــسلطات اللبناني ــد صــادرت ال : وق
وقـد اعترفـوا   . ٨ عـدد  RBG، صـندوق ذخـرية   ١١، صندوق ذخرية عدد ١٠لية عدد بندقية آ 

  .أثناء التحقيق بأهنم قاموا بنقل السالح إىل هذه املنطقة متهيدا لتهريبه إىل سوريا
ــاريخ   - ٥ ــام حــاجز  ٢٠١٢مــارس / آذار٣٠بت ــرون”بقــضاء “ املــدفون”، ق ــابع “ البت الت

: دعو جـورج اليـاس فغـايل، كـان يـستقلها كـل مـن              للجيش اللبناين بتوقيف سـيارة عائـدة للمـ        
إيلي عبد اهللا اخلوري، وجورج جوزيف أنطون، وسامي جوزيف خوري، حيث ُعثر بـداخل              

ــوع      ــن ن ــادق م ــع بن ــى أرب ــسيارة عل ــا   M.16ال ــع ذخائره ــة م ــادق آلي ــان بن ــرف  .  ومث ــد اعت وق
  .األشخاص املذكورون بأن هذه األسلحة معدة للتهريب إىل سوريا

، قامـت دوريـة تابعـة لفـوج احلـدود الربيـة الثـاين        ٢٠١٢أبريـل  /ايـة شـهر نيـسان   يف بد  - ٦
يف لبنان، بتوقيف عدد من األشخاص اللبنـانيني والـسوريني،          “ مشاريع القاع ”اللبناين يف حملة    

ي لـ ، وع)، عرسال، لبناين اجلنـسية    ١٩٦٨والدته خدجية، مواليد    (عبد الكرمي حممد رايد     : وهم
، وإبـراهيم   )، عرسـال، لبنـاين اجلنـسية      ١٩٨١والدتـه تركيـة محـدان، مواليـد         (دين  حممود عز ال  

، وإبـراهيم  )، عرسـال، لبنـاين اجلنـسية     ١٩٨٤والدته فطومة زعـرور، مواليـد       (حممود عز الدين    
، وحمي الدين حممد الزهـوري      )، عرسال، لبناين اجلنسية   ١٩٨٣والدته درة، مواليد    (أمحد رايد   

، وبـالل حممـد ديـب املـصري         )، القـصري، سـوري اجلنـسية      ١٩٨٥مواليـد   والدته نزهة رمحـة،     (
، وحممـد أمحـد األسـعد       )، بـاب عمـرو، سـوري اجلنـسية        ١٩٨٧والدته نوريـة عـرايب، مواليـد        (
ــد  ( ــه فطــوم، موالي ــسية ١٩٤٩والدت ــد (، ويوســف حممــد ســعيد  )، محــص، ســوري اجلن موالي

والدتـه عقـود، مواليـد فـواعرة،     (، وحسني محيد محاد  )، باب الدريب، سوري اجلنسية    ١٩٨٩
نـــوع “ بيـــك أب”وقـــد ضـــبطت الـــسلطات اللبنانيـــة معهـــم ســـيارة      ). ســـوري اجلنـــسية 

لوهنـا  “ تويوتـا ”م وسـيارة فـان نـوع       ٣٥٨٩٦٢، لوهنا أبيض، حتمـل اللوحـة رقـم          “هونداي”
ــهريب إىل    ٢٢٢٤٢٦أزرق حتمــل اللوحــة رقــم   ــان بأســلحة معــدة للت م، ومهــا ســيارتان حمملت

، بندقيـة   ١ عـدد    ، بندقيـة نـوع فـال      ٢، بندقيـة عـدد      ٢ قـاذف آر يب جـي عـدد          :سوريا، وهـي  
، رشـاش   ٣ عـدد    ٨١، قذيفـة هـاون عيـار        ٣ عـدد    ١٢٠يفة هاون عيـار     ، قذ ١ عدد   ٤٩عيار  

 حــشوة، ٧٢ مــع ٦٥، قذيفــة هــاون عــدد ١ عــدد ١٢٠، قاعــدة هــاون عيــار ١دشــكا عــدد 
  .٨٤ مم عدد ٧ذخرية مسدس عيار 

علــى احلــدود “ اجلديــدة”، ُعثــر عنــد معــرب منطقــة  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٢بتــاريخ   - ٧
 اللبنانية أثناء حتري سيارة لبنانيـة قادمـة مـن لبنـان إىل سـوريا، وحتمـل اللوحـة رقـم                      -السورية  

، )، الـصويري، لبنـاين اجلنـسية      ١٩٧٧تولـد   ( ويقودها املدعو نـضال طـراد شـومان          ١١٨٨٩٣
، علـى خمبـأ     )، إدلب، سوري اجلنـسية    ١٩٥٤عام  تولد  (يرافقه املدعو مجيل الصادق بن حسن       
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 جهـاز   ٥٣سري داخل السيارة حيتـوي علـى قذيفـة آر يب جـي وقـاذف واحـد آر يب جـي، و                       
  .تفجري عن بعد، إضافة إىل عدد من املسدسات احلربية والطلقات

، قامــت الــسلطات اللبنانيــة املختــصة بــضبط بــاخرة ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧بتــاريخ   - ٨
قادمة من مينـاء مـصراتة يف ليبيـا إىل لبنـان حمملـة بـثالث حاويـات تـبني         “ ٢هللا  لطف ا ”تدعى  

أهنا حتتوي على كمية كبرية جدا من األسلحة الفتاكة والـذخائر املتنوعـة وأجهـزة االتـصاالت                 
وقد أفادت املعلومـات األوليـة بـأن هـذه األسـلحة كانـت معـدة للتـهريب إىل داخـل                  . املتطورة

  .حل اجلماعات اإلرهابيةاألراضي السورية لصا
حتولت مقرات اجلمعيات اخلريية اليت تشرف عليها اجلماعـات الـسلفية وتيـار               -ثانيا   

يف املناطق اللبنانية املتامخة للحدود الـسورية إىل أمـاكن خمصـصة السـتقبال وإيـواء                “ املستقبل”
 ممـن ينطلقـون   عناصر إرهابية من تنظيمي القاعـدة واإلخـوان املـسلمني مـن الـسوريني وغريهـم           

. اتمن األراضي اللبنانية لتنفيذ عملياهتم اإلجرامية يف سوريا، ويفـرون عائـدين إىل تلـك املقـر            
 منهم حتت أمسـاء ومهيـة يف املستـشفيات واملـستوصفات التابعـة              وتتم معاجلة املصابني واجلرحى   

  .لتلك اجلماعات، وبتمويل من دول مثل قطر والسعودية
اللبنانيــة بطــرابلس عــددا مــن اإلرهــابيني يقــدر  “ القلمــون” يوجــد يف منطقــة  -ثالثا   

) خالـد التنـك، وخالـد محـزة، وزكريـا غالـب اخلـويل       ( شخـصا بقيـادة كـل مـن      ٥٠عددهم بـ   
حيملون بطاقات ممهورة بشعار األمم املتحدة يستخدموهنا للمرور عـرب حـواجز اجلـيش اللبنـاين                

“ طـرابلس ”عمليـات ختريبيـة ضـد سـوريا مـن           وينطلق هؤالء للقيـام ب    . وحبوزهتم أسلحة خمتلفة  
، حيـث يـستقبلهم عناصـر مـن اجلماعـات اإلسـالمية             “جـرود الـضنية   ”بـ  “ السفرية”إىل بلدة   

“ وادي خالـد  ”ومنـها إىل    “ سـهل عكـار   ”يف  “ أكـروم ”املتطرفة لتـسهيل مـرورهم إىل بلـدة         
  .للدخول إىل األراضي السورية هبدف القيام بعمليات إرهابية

“ ريـاض األسـعد   ”فيد بعض املعلومات بأن العقيد الفار من اجليش السورية          ت  -رابعا   
  .قد وصل إىل لبنان مؤخرا للتحضري إلقامة منطقة سورية عازلة انطالقا من األراضي اللبنانية

ختاما، فإننا نؤكد على أن استمرار عمليات هتريـب األسـلحة واإلرهـابيني إىل سـوريا                  
 بيــة واإلقليميــة والدوليــة، دون أيطيــة مــن بعــض الــدول العر عــرب احلــدود، بــدعم ومتويــل وتغ

ساءلة، ال يشكل، فقط، انتهاكا لكل القوانني واألعـراف الدوليـة ويف مقدمتـها ميثـاق األمـم             م
املتحدة، بل ويتعارض بشكل تام مع خطة املبعـوث اخلـاص لألمـم املتحـدة إىل سـوريا، الـسيد                

ملتعمــدة يف زعزعــة االســتقرار يف ســوريا وهتــدد  كــويف عنــان، مــن حيــث املــسامهة املباشــرة وا  
وانطالقــا مــن ذلــك فإننــا نتوقــع مــن عنــايتكم اختــاذ مجيــع اإلجــراءات . اســتقرار املنطقــة ككــل

الالزمة، وفقا للمسؤوليات املناطة بكم، ملعاجلة هذه القضية اخلطرية للغايـة، مـن خـالل وقـف                 
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 مبــا يف ذلــك الــدول الــيت تقــدم  تلــك العمليــات ومــساءلة كــل األطــراف املــسؤولة عــن ذلــك،  
  .األسلحة، أو تقوم بتمويل وتسهيل هتريب األسلحة واإلرهابيني إىل سوريا

  . من وثائق جملس األمن رمسيةوأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة  
  

  اجلعفريبشار ) توقيع(
  املندوب الدائم

 
  


	رسالتان متطابقتان مؤرختان 17 أيار/مايو 2012 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن ألفت انتباه عنايتكم إلى أن بعض المناطق اللبنانية المجاورة للحدود السورية قد أصبحت حاضنة لعناصر إرهابية من تنظيمي القاعدة والإخوان المسلمين ممن يعبثون بأمن سوريا ومواطنيها، ويعملون على تقويض خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ذات النقاط الست. وفيما يلي بعض المعلومات الموثقة المتعلقة بتزويد الجماعات الإهاربية في سوريا بالسلاح وتهريب الإرهابيين عبر الحدود اللبنانية - السورية:
	أولا - أقيمت في بعض المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا عدة مستودعات للسلاح والعتاد الذي يصل إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة، إما عن طريق البحر، أو في بعض الأحيان من خلال استخدام طائرات تابعة لدول معينة لنقل الأسلحة إلى لبنان ومن ثم تهريبها إلى سوريا، بذريعة أنها تحمل مساعدات إنسانية للمهجرين السوريين في لبنان. ونشير في هذا الصدد، إلى أنه بتاريخ 13 آذار/مارس 2012 رست باخرة حربية مجهولة الهوية مقابل منطقة ”جونيه“ في العاصمة اللبنانية ”بيروت“، وقامت زوارق صغيرة بنقل الأسلحة التي كانت على متنها إلى البر بهدف نقلها إلى سوريا. كما رست مراكب محملة بالأسلحة في مرفأ ”أكوا مارينا“ قرب ”جونيه“، وتم تفريغ حمولتها ونقل الأسلحة المتواجدة على هذه المراكب إلى عكار ثم إلى ”وادي خالد“، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا. وفي هذا السياق، فقد ضبطت الجهات اللبنانية المختصة العديد من محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا، وفيما يلي بعض منها: 
	1 - بتاريخ 24 آذار/مارس 2012، داهمت مخابرات الجيش اللبناني أوكار عصابات مسلحة في مناطق (أكروم، منية، رجم حسين) ونتج عن ذلك توقيف 38 إرهابيا من جنسيات مختلفة، حيث اعترفوا بأنهم كانوا يستعدون لدخول الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة للمشاركة في العمليات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية، وهم: ”محمد شحادة (لبناني)، ربيع علمان (لبناني)، محمد بن حمود الدوسري (قطري)، سلطان عزيزي (سعودي)، أحمد الدويري (سعودي)، جاسم العسيري (سعودي)، ممدوح العسيري (سعودي)، فهد عبد العزيز (سعودي)، دباح خنجر (ليبـي)، عثمان الدكويري (ليبـي)، سعد الله الحسيني (ليبـي)، أحمد شيخو (سوري)، ساكن لجنة محمد (ليبـي)، ضرار المحمود (سوري)، يوسف الخالد (مصري)، عثمان الخالد (مصري)، خالد المسلماني (لبناني)، فؤاد المسلماني (لبناني)، عبد الله كتوب (سوري)، ماهر الزعبي (سوري)، خالد الجبيلي (ليبـي)، عبد الحميد عثمان (مصري)، سفاح وليد (مصري)، خالد راضي (ليبـي)، محمد العلي (لبناني)، خالد غنام (مصري)، أسعد بربوري (ليبـي)، توفيق الدالي (مصري)، خلدون الجابري (ليبـي)، سعدون الجابري (ليبـي)، أحمد ضاهر (لبناني)، ربيع المحمد (لبناني)، سائر كفروني (سوري)، معمر محمد الخالق (ليبـي)، محمد سنجر (مصري)، زكريا شوقي (مصري)، أحمد محمد (مصري)، عادل ديب (سوري). كما قامت الجهات اللبنانية المختصة بمصادرة مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها: بندقية آلية عدد 26، قذيفة آر بي جي عدد 12، مسدس حربي نمساوي عدد 20، جهاز اتصال ثريا عدد 20، كرت هاتف من شركا ألفا عدد 4، قذائف صاروخية عدد 40.
	2 - بتاريخ 27 آذار/مارس 2012، قامت مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف ست سوريين وأربع لبنانيين في منطقة ”مشاريع القاع“ في ”وادي خالد“ أثناء محاولتهم تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة إلى الأراضي السورية. وقد ضبطت السلطات اللبنانية المختصة بحوزتهم الأسلحة التالية: هاون عيار 82 مم عدد 2، رشاش دوشكا عدد 1، قاذف RBG عدد 3، صندوق قذائف RBG عدد 8، صندوق قنابل يدوية عدد 8، صندوق ذخائر متنوعة عدد 15، بندقية آلية عدد 15، صندوق قذائف هاون عدد 5.
	3 - بتاريخ 28 آذار/مارس 2012، قامت السلطات اللبنانية المختصة بتوقيف المدعو ”اسكندر اسكندر“ بعد أن قام بسرقة مستودع للأسلحة والذخيرة في ”طرابلس - جبل محسن“، بقصد تهريبها إلى سوريا.
	4 - بتاريخ 29 آذار/مارس 2012، قام الجيش اللبناني بمصادرة ثلاث سيارات يستقلها كل من: وليد محمد المحمدية (والدته رفعة حمود، مواليد 1964، وادي خالد)، وخالد محمد المحمدية (والدته رفعة حمود، مواليد 1965)، ويوسف حسين الدندشي (والدته فاطمة، مواليد 1964، مشتى حسن)، وعلي خالد خليفة (مواليد 1961، وادي خالد)، وخالد أحمد الدندشي (والدته نهى، مواليد 1959، وادي الحار)، ومحمد أحمد خليفة (والدته فطوم، مواليد 1971، وادي خالد). وقد صادرت السلطات اللبنانية بحوزتهم الأسلحة التالية: بندقية آلية عدد 10، صندوق ذخيرة عدد 11، صندوق ذخيرة RBG عدد 8. وقد اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم قاموا بنقل السلاح إلى هذه المنطقة تمهيدا لتهريبه إلى سوريا.
	5 - بتاريخ 30 آذار/مارس 2012، قام حاجز ”المدفون“ بقضاء ”البترون“ التابع للجيش اللبناني بتوقيف سيارة عائدة للمدعو جورج الياس فغالي، كان يستقلها كل من: إيلي عبد الله الخوري، وجورج جوزيف أنطون، وسامي جوزيف خوري، حيث عُثر بداخل السيارة على أربع بنادق من نوع M.16 وثمان بنادق آلية مع ذخائرها. وقد اعترف الأشخاص المذكورون بأن هذه الأسلحة معدة للتهريب إلى سوريا.
	6 - في بداية شهر نيسان/أبريل 2012، قامت دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثاني اللبناني في محلة ”مشاريع القاع“ في لبنان، بتوقيف عدد من الأشخاص اللبنانيين والسوريين، وهم: عبد الكريم محمد رايد (والدته خديجة، مواليد 1968، عرسال، لبناني الجنسية)، وعلي محمود عز الدين (والدته تركية حمدان، مواليد 1981، عرسال، لبناني الجنسية)، وإبراهيم محمود عز الدين (والدته فطومة زعرور، مواليد 1984، عرسال، لبناني الجنسية)، وإبراهيم أحمد رايد (والدته درة، مواليد 1983، عرسال، لبناني الجنسية)، ومحي الدين محمد الزهوري (والدته نزهة رحمة، مواليد 1985، القصير، سوري الجنسية)، وبلال محمد ديب المصري (والدته نورية عرابي، مواليد 1987، باب عمرو، سوري الجنسية)، ومحمد أحمد الأسعد (والدته فطوم، مواليد 1949، حمص، سوري الجنسية)، ويوسف محمد سعيد (مواليد 1989، باب الدريب، سوري الجنسية)، وحسين حميد حماد (والدته عقود، مواليد فواعرة، سوري الجنسية). وقد ضبطت السلطات اللبنانية معهم سيارة ”بيك أب“ نوع ”هونداي“، لونها أبيض، تحمل اللوحة رقم 358962م وسيارة فان نوع ”تويوتا“ لونها أزرق تحمل اللوحة رقم 222426م، وهما سيارتان محملتان بأسلحة معدة للتهريب إلى سوريا، وهي: قاذف آر بي جي عدد 2، بندقية عدد 2، بندقية نوع فال عدد 1، بندقية عيار 49 عدد 1، قذيفة هاون عيار 120 عدد 3، قذيفة هاون عيار 81 عدد 3، رشاش دشكا عدد 1، قاعدة هاون عيار 120 عدد 1، قذيفة هاون عدد 65 مع 72 حشوة، ذخيرة مسدس عيار 7 مم عدد 84.
	7 - بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2012، عُثر عند معبر منطقة ”الجديدة“ على الحدود السورية - اللبنانية أثناء تحري سيارة لبنانية قادمة من لبنان إلى سوريا، وتحمل اللوحة رقم 118893 ويقودها المدعو نضال طراد شومان (تولد 1977، الصويري، لبناني الجنسية)، يرافقه المدعو جميل الصادق بن حسن (تولد عام 1954، إدلب، سوري الجنسية)، على مخبأ سري داخل السيارة يحتوي على قذيفة آر بي جي وقاذف واحد آر بي جي، و 53 جهاز تفجير عن بعد، إضافة إلى عدد من المسدسات الحربية والطلقات.
	8 - بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2012، قامت السلطات اللبنانية المختصة بضبط باخرة تدعى ”لطف الله 2“ قادمة من ميناء مصراتة في ليبيا إلى لبنان محملة بثلاث حاويات تبين أنها تحتوي على كمية كبيرة جدا من الأسلحة الفتاكة والذخائر المتنوعة وأجهزة الاتصالات المتطورة. وقد أفادت المعلومات الأولية بأن هذه الأسلحة كانت معدة للتهريب إلى داخل الأراضي السورية لصالح الجماعات الإرهابية.
	ثانيا - تحولت مقرات الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الجماعات السلفية وتيار ”المستقبل“ في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية إلى أماكن مخصصة لاستقبال وإيواء عناصر إرهابية من تنظيمي القاعدة والإخوان المسلمين من السوريين وغيرهم ممن ينطلقون من الأراضي اللبنانية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في سوريا، ويفرون عائدين إلى تلك المقرات. وتتم معالجة المصابين والجرحى منهم تحت أسماء وهمية في المستشفيات والمستوصفات التابعة لتلك الجماعات، وبتمويل من دول مثل قطر والسعودية.
	ثالثا - يوجد في منطقة ”القلمون“ اللبنانية بطرابلس عددا من الإرهابيين يقدر عددهم بـ 50 شخصا بقيادة كل من (خالد التنك، وخالد حمزة، وزكريا غالب الخولي) يحملون بطاقات ممهورة بشعار الأمم المتحدة يستخدمونها للمرور عبر حواجز الجيش اللبناني وبحوزتهم أسلحة مختلفة. وينطلق هؤلاء للقيام بعمليات تخريبية ضد سوريا من ”طرابلس“ إلى بلدة ”السفيرة“ بـ ”جرود الضنية“، حيث يستقبلهم عناصر من الجماعات الإسلامية المتطرفة لتسهيل مرورهم إلى بلدة ”أكروم“ في ”سهل عكار“ ومنها إلى ”وادي خالد“ للدخول إلى الأراضي السورية بهدف القيام بعمليات إرهابية.
	رابعا - تفيد بعض المعلومات بأن العقيد الفار من الجيش السورية ”رياض الأسعد“ قد وصل إلى لبنان مؤخرا للتحضير لإقامة منطقة سورية عازلة انطلاقا من الأراضي اللبنانية.
	ختاما، فإننا نؤكد على أن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا عبر الحدود، بدعم وتمويل وتغطية من بعض الدول العربية والإقليمية والدولية، دون أي مساءلة، لا يشكل، فقط، انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، بل ويتعارض بشكل تام مع خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد كوفي عنان، من حيث المساهمة المباشرة والمتعمدة في زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد استقرار المنطقة ككل. وانطلاقا من ذلك فإننا نتوقع من عنايتكم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وفقا للمسؤوليات المناطة بكم، لمعالجة هذه القضية الخطيرة للغاية، من خلال وقف تلك العمليات ومساءلة كل الأطراف المسؤولة عن ذلك، بما في ذلك الدول التي تقدم الأسلحة، أو تقوم بتمويل وتسهيل تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) بشار الجعفريالمندوب الدائم

