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 موجهتـــان ٢٠١١نـــوفمرب /ن الثـــاين تـــشري١٢رســـالتان متطابقتـــان مؤرختـــان     
سورية لـدى األمـم املتحـدة إىل األمـني          لـ املندوب الدائم للجمهورية العربيـة ا      من

ــالقرار       ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــالً ب العــام ورئــيس جملــس األمــن ورئــيس جلن
  بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣

  
 مـن حكـوميت، يـشرفين أن أحيـل طّيـه مـذكرة تتعلـق بـآخر النتـائج                  بناًء على تعليمات    

اليت توصلت إليها التحقيقات اليت أجرهتا السلطات السورية مع األشخاص الضالعني يف القيـام              
انطالقا من بلدان جماورة وعرب احلدود السورية بأنشطة لتهريب أسلحة يستخدمها اإلرهـابيون             

وجتدون طّيه أيضا قائمة بأمسـاء وجنـسيات        ). انظر املرفق (ا  يف تنفيذ هجمات إرهابية يف سوري     
). انظـــر الـــضميمة(هــؤالء األشـــخاص وبــأنواع وكميـــات األســـلحة الــيت ُضـــبطت حبــوزهتم     

ويشرفين أيضا أن أحيل طّيه مذكرة بـشأن آخـر مـا مت الكـشف عنـه يف مـا يتعلـق بتكنولوجيـا                         
إلرهابيــة املــسلحة يف تنفيــذ عملياهتــا، االتــصاالت الفائقــة التطــور الــيت تــستخدمها اجلماعــات ا

  ).انظر املرفق الثاين(هلا عليها قامت بلدان أجنبية بتزويدها هبا وبتيسري حصوواليت 
رمهـا وثيقـة    وسأغدو ممتنـا لـو عملـتم سـريعا علـى تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا باعتبا                     

  .وثائق جملس األمن من
  

  اجلعفريبشار  ) توقيع(
  السفري
  ئماملمثل الدا
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ــؤرختني        ــابقتني املـ ــالتني املتطـ ــا الرسـ ــاين ١٢مرفقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٢٠١١نـ
املوجهتني من املندوب الدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية لـدى األمـم املتحـدة                

 ١٣٧٣جلنـــة جملـــس األمـــن املنـــشأة عمـــالً بـــالقرار  إىل األمـــني العـــام ورئـــيس 
  بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١(
  

  ]بالعربية: األصل[
  

  املرفق األول    
  مذكرة عن عمليات هتريب السالح إىل اإلرهابيني    

  
كشفت التحقيقات مع معظم األشخاص الـذين مت ضـبطهم جبـرم هتريـب الـسالح إىل                   

ــوع و      ــائهم وجنــسياهتم، ون ــق قــوائم بأمس ــر، واملرف ــضبوطة معهــم،    القط ــات األســلحة امل كمي
اإلرهـابيني داخـل القطـر، حيـث      وجود شـبكات هتريـب منظمـة عـرب احلـدود الـسورية إىل                عن

تؤكد نتائج التحقيقات أن كميات هائلة من األسلحة قد وصلت هلؤالء اإلرهابيني عن طريـق               
 احلـاالت  وسطاء وممولني ومهربني يف العراق وتركيا ولبنان والسعودية، ونبني فيمـا يلـي بعـض    

  :اليت تؤكد تلك احلقائق
، يعمــل ســائق ٢٠١١مــارس / آذار٧بتــاريخ ) أمحــد جلــوب علــي(مت ضــبط العراقــي   -  

ــاحنة   الـــسليمانية، وحبوزتـــه كميـــة   /٥٢١٥٤/عراقيـــة حتمـــل اللوحـــة   “ بـــراد”شـ
السالح خمبأة ضمن الرباد، حيث اعترف املذكور أنه يقـوم هبـذا العمـل منـذ مثانيـة               من

أغـسطس  /أشهر، حيث أدخل إىل سورية ثالثة محـوالت أسـلحة، األوىل يف شـهر آب     
، ٢٠١٠سـبتمرب   / رشاشات، والثانية يف شـهر أيلـول       ٤سا و    مسد ٦٠، وفيها   ٢٠١٠

 فربايـــر/ رشاشـــات قـــصرية، والثالثـــة يف شـــهر شـــباط٣ مـــسدسا و ٦٠وفيهـــا أيـــضا 
  . مسدساً ورشاشني٦٠، حتوي على ٢٠١١

، بعـد   )حسني كرمي جبار الساعدي   ( اعترف العراقي    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٦بتاريخ    -  
ارة الــشاحنة العراقيــة حتمــل لوحــة رقــم     ضــبط كميــات مــن األســلحة خمبــأة بالــسي     

ختلفـة ومعـداهتا عـرب    أربيل، بأنه قام بنقل ثالث محـوالت مـن األسـلحة امل     / ٨٥٧١٤/
  .منفذ التنف احلدودي

ــاريخ   -   ــشرين األول١٧وبت ــوبر / ت ــسوريني   ٢٠١١أكت عطــا اهللا ( مت ضــبط كــل مــن ال
 ســابقاً بتــهريب ، واعترفــا بأهنمــا كانــا يعمــالن)هلــوش زراق وأمحــد حــواس املطــرود

، الــذي )أمحــد اخلــضر(األغنــام والــدخان بــني ســورية والعــراق، بالتعــاون مــع العراقــي 
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ط الـساتر   /اتفق معهما على تزويدهم ببنادق حربية وأسـلحة ليـدخالهنا إىل سـورية ع             
التــرايب بــالقرب مــن خمفــر هــوزان احلــدودي مبحافظــة احلــسكة، وبيــع تلــك األســلحة   

  . اإلرهابينيإىل) ة العرتيقري(بإحدى قرى احملافظة 
ــاريخ   -   ــشرين األول١٠بتـ ــوبر / تـ ــسوري  ٢٠١١أكتـ ــبط الـ ــل  ( مت ضـ ــل إمساعيـ إمساعيـ

أثناء قيامهما بتهريب كمية من البنادق احلربية مـن تركيـا         ) والتركي يونس أمر أوالش   
ــوار جبــ  إىل منطقــة عفــري ــتم تــسليمها ملــا يــسمون ث ــة بإدلــب عــن طريــق  ن لي ل الزاوي

  .لوب للعدالة جبرم جتارة السالح، املط)األكتعلقمان (الوسيط 
ــاين    -   ــاد اللبن ــواز  (أف ــذي ي)موســى غــسان ف ــد     ، ال ــى ســيارة شــاحنة بع عمــل ســائق عل

ات املـسلحة يف منطقـة    بندقية حربيـة، أنـه ينقلـها للعـصاب    ٢٤٠ضبط معه أكثر من   أن
  .تلكلخ حبمص

عبـد الـصمد   (بـأن املـدعو   أفاد عدد من املسلحني اإلرهابيني ممـن ألقـي القـبض علـيهم              -  
ــسية  ) عيــسى ــدره   -ســوري اجلن ــغ ق ــون ل٤١ حــصل علــى مبل  مــن جهــة  .س . ملي

ــة، واشــترى مــن  ــة  مهــريب خارجي ــة نــوع بــوب أكــشن،  ٣ ٠٠٠الــسالح كمي  بندقي
عــصابات املــسلحة بأحيــاء محــاه،     بندقيــة حربيــة روســية، مث توزيعهــا علــى ال    ٣٠ و

  .ني يف تركيا والسعودية وقطررضني املقيميتم إرسال مبالغ مالية كبرية من املعا كما
 .س . مليـون ل   ٢دمشق بأنه اسـتلم مبلـغ        ريف   -اعترف اإلرهايب حممد عبد احلالق        -  

من أحـد أفـراد قـوات الطـوارئ الدوليـة العاملـة يف سـوريا، حيمـل اجلنـسية الفرنـسية،                      
  .بقصد متويل العمليات اإلرهابية

ــاريخ   -   ــاين ١٣بت ــاير / كــانون الث ــة إىل القطــر   ٢٠١١ين ــة ســعودية قادم ــيش حافل  مت تفت
حممـد  ( مسدس حـريب عيـارات خمتلفـة وبـالتحقيق مـع الـسوري               ٥٠وضبط فيها قرابة    

ارة األسـلحة احلربيـة وهتريبـها       أفـاد أنـه يعمـل ضـمن شـبكة تعمـل بتجـ             ) حسني صـاحل  
، عـرب حـافالت شـركة الـيحىي الـسعودية،           ٢٠٠٨السعودية إىل سـوريا منـذ العـام          من

م إخفاء األسلحة ضمن أمتعة األثاث املـرتيل لتـصل إىل مكتـب الـشركة بـدير                 حيث يت 
  .ى اإلرهابيني والعصابات املسلحةالزور، وتوزع عل

 نظم احملقق العـديل العـسكري اللبنـاين ضـبطاً بتوقيـف        ٢٠١١أغسطس  / آب ٨بتاريخ    -  
يقودهـا  من قبل السلطات السورية،     / ٢٥٧٥٤٥/الشاحنة اللبنانية ذات الرقم اللوحة      

حمملــة بقطــع غيــار ســيارات، وبداخلــها بنــادق صــيد،  ) موســى غــسان فــواز(اللبنــاين 
، املقـيم يف بـريوت، والـذي        )علـي فـوزي الـساعدي     (واحلمولة مسجلة باسـم العراقـي       
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العـراق بعـد علمـه      أفاد بأن شقيقه فاضل هو صاحب الشحنة، والذي غـادر فـوراً إىل              
  .بتوقيف الشاحنة

صحاب حمالت بيع بنادق الصيد يف لبنان، أن الطلب علـى بـضاعتهم             أفاد العديد من أ     -  
صــة بنــادق الــصيد اآلليــة ، وخا مــرات منــذ بدايــة األحــداث يف ســوريةتــضاعف عــدة

  .نشأك بوب
الـذي يـشتري أسـلحة      ) عاصـم فاضـل   (أفاد املوقوف لدى السلطات اللبنانية السوري         -  

 أن هــذه املــشتريات لتــسليح ورشاشــات) آر يب جــي(خمتلفــة مــن لبنــان بينــها قــواذف 
  .دريب حبمصشباب باب ال

، قائـد اجملموعـات املـسلحة حبمـص، مـن شـخص             )بالل الكن (استلم اإلرهايب املقتول      -  
ومتويـل العمليـات     مليون لرية سورية لشراء الـسالح        ٢٥لبناين ميثل تيار املستقبل مبلغ      

  .اإلرهابية حبمص
اعترافـات املقبـوض علـيهم مـن اإلرهـابيني          يستدل مـن هـذه املعلومـات وتقاطعهـا مـع              -  

ــه جهــات        ــذي متول ــادة اإلرهــاب، ال ــسيق بــني املهــربني وق ــة وللتن ــصلة الوثيق مــدى ال
خارجيــة لعــدم قــدرة اإلرهــابيني علــى حتمــل تكــاليف وأســعار األســلحة حيــث جتــاوز 

 دوالر أمريكـــي، وســـعر القذيفـــة ١ ٥٠٠ يف لبنـــان الــــ) اآلر يب جـــي(ر قـــاذف ســـع
  .مريكي دوالر أ٢٠٠يل الواحدة حوا
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  ضميمة
  بط األسلحة على احلدود اللبنانيةعمليات ض

  
  نوع وكمية األسلحة  واسطة النقل  تاريخ الضبط  اجلنسية   اسم املهرب  املسلسل 

صــندوق خرطــوش صــيد عيــار      -  ٢٠١١أغسطس / آب٢١  سوري   أمحد ورد   - ١
   مم١٢

  خرطوش صيد  -  ٢٠١١ناير ي/ كانون الثاين٢٠  سوري   مروان جبور   - ٢
  خرطوش + بندقية صيد   -  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٧  سوري   عبد الرؤوف دندل   - ٣
  ٢بندقية صيد عدد   -  ٢٠١١فرباير / شباط٦  سوري   حممد املتارح   - ٤
  خرطوش صيد   -  ٢٠١١مارس / آذار٥  سوري   فريد جريودية   - ٥
   خرطوش صيد-طلقات مسدس   -  ٢٠١١مارس / آذار٢  سوري   تيسر الزيات  - ٦
  بندقية صيد  -  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  سوري   فادي مرعب  - ٧
  بندقية صيد   -  ٢٠١١أبريل / نيسان١٦  سوري   أمحد عديس  - ٨
  خرطوش صيد  -  ٢٠١١أبريل / نيسان١٦  سوري   علي شاهني  - ٩
  خرطوش صيد   -  ٢٠١١يوليه / متوز٢  سوري   أمحد كلش  - ١٠
  بندقية صيد   -  ٢٠١١يوليه / متوز١٥  سوري   فاضل خليل  - ١١
  مفرقعات نارية  -  ٢٠١١يوليه / متوز٢٦  سوري   حييي رشواين  - ١٢
  خرطوش صيد  -   ٢٠١١أغسطس / آب٢  سوري   إبراهيم أبو زيد   - ١٣
ــم     ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣  عراقي  إياد سامي جلوي  - ١٤ ــة رق ــاحنة عراقي ش

   األنبار٨٢٣٦٦
  أ لبنايننش عبوة خرطوش م٨٢٠

ســــيارة عامــــة رقــــم   ٢٠١١فرباير / شباط٩  سوري   م خالد طجنيكح  - ١٥
  ، محاه ٢٨١٣٧

  بندقية صيد أوتوماتيك

شـــاحنة لبنانيـــة رقـــم   ٢٠١١مايو / أيار١  لبناين   موسى غسان فواز  - ١٦
٣٥٧٥٤٥  

   بارودة صيد٢٤٧

ــداي عا  ٢٠١١يوليه / متوز١  سوري   معاوية خالد شرف الدين   - ١٧ ــة هونــــــ مــــــ
   إدلب٨٠٦٢٠٣

بارودة صـيد نـوع بـوب أكـشن         
  لصنعاأمريكية 

شــــاحنة بــــراد رقــــم   ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٩  عراقي   عمار ممدوح غازي   - ١٨
  يل ب إر٩٢٥١

ــيد  ١٠٠ ــارودة صـــ  ٣٠٠ - بـــ
  صندوق خرطوش

ســــيارة عامــــة رقــــم   ٢٠١١مايو / أيار٢٧  سوري   رائد خزاعي امللحم   - ١٩
  السويداء ١٥٨٦٨١

ــارود   ٧ ٥٠٠ ــرام ب ــتني -غ  علب
   مم١٢خرطوش عيار 

ســــيارة عامــــة رقــــم   ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧  سوري   مأمون سليمان السعدي   - ٢٠
   السويداء١٥٨٧٦٨

  خرطوشة صيد ٢ ٤٥٠

شــــاحنة بــــراد رقــــم   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩  عراقي   خالد حممد سلمان الذكي   - ٢١
   بغداد ٩٠٧٣

ــك   ١٢٥ ــارودة صــيد أوتوماتي  ب
 طلقة  ١٤ ٩٥٠ - مم   ١٢عيار  

   مم ٩مسدس 
شـــاحنة لبنانيـــة رقـــم   ٢٠١١أغسطس / آب٨  لبناين   موسى غسان فواز   - ٢٢

٢٥٧٥٤٥  
  أسلحة صيد 
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  عمليات ضبط األسلحة على احلدود التركية

  
  نوع وكمية األسلحة  واسطة النقل  تاريخ الضبط  اجلنسية   اسم املهرب  املسلسل 

   حممد أمني أوجنل حممد  - ١
  موسى عبدي 

  وأمحد خلف األمحد

  تركي 
  سوري 
  سوري

ــم    ٢٠١١مايو / أيار٢٧ ــة رقـ ــيارة تركيـ سـ
36NK324   

ــارودة صــيد  ٣٦ ــضة ٢٠ - ب  قب
ــسدس ــادي  ٢٢ -ية م  أمخــص ع

مخـــــــــص  أ٣٠ -بالســـــــــتيك 
 -بالســـــــتيك مثقـــــــب  طـــــــي

بـــارودتني صـــيد إحـــدامها نـــوع  
  ماغنوم والثانية بريتا

ــم    ٢٠١١ريل أب/ نيسان٢٤  تركي  أمحد حممد تراب   - ٢ ــة رقـ ــيارة تركيـ سـ
63YK383   

ــار   بندقيـــة صـــيد أوتوماتيـــك عيـ
   مم١٢

  عبد الرزاق عبد اهللا كواك   - ٣
  نازان عبد الرزاق كواك

 مــم ومــسدس  ٩مــسدس عيــار    سريا على األقدام  ٢٠١١أغسطس / آب١٠  
   طلقة٥٧ -كولد 

   مم٩ مسدس عيار ١٥  -  ٢٠١١فرباير / شباط١٧  تركي  خالد عبد الفهد كلش   - ٤
 ماغنوم بندقية صيد أوتوماتيك نوع  -  ٢٠١١أبريل / نيسان١٩  تركي  سامح أمحد قلنج   - ٥
مــسدس حــريب نــوع بريتــا عيــار    -  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  تركي  مراد حسني جنبوالت   - ٦

   مم ٦,٥
  بندقية صيد فوهة واحدة   -  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٧  تركي  مصطفى قره بيج   - ٧
- مــــسدس قابــــل للتعــــديل   ٧٦٧  -  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٢  سوري  قادر قوجه عبد ال  - ٨

 طلقة نـوع خلـيب عيـار٣٧٦ ٧٥٠
طلقــة حيــة عيــار ٢ ٩٩٠ - مــم ٩

- مم   ٤,٥ طلقة   ٧٥٠ - مم   ٥,٥
 بندقيـة صـيد-بندقية صيد فـوهتني     

توماتيك فوهة واحـدة مـع منظـارأو
   مم١٢ طلقة صيد عيار ٢٥ -

   خليل إمساعيلإمساعيل إبراهيم  - ٩
  يونس عبد القادر أمرا أرالش

  سوري 
  تركي

 -ن  بندقيــة نــوع بــوب أكــش ١٣  سريا على األقدام  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠
ــية    ــة روســ ــة آليــ ــة -بندقيــ  كميــ

  الذخرية من
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  عمليات ضبط األسلحة على احلدود العراقية
  

  وع وكمية األسلحةن  واسطة النقل  تاريخ الضبط  اجلنسية   اسم املهرب  املسلسل 

شــــاحنة بــــراد رقــــم   ٢٠١١مارس / آذار٧  عراقي   أمحد جلوب علي   - ١
  سليمانية ال ٥٢١٥٤

 ٢٤٥ - مــــسدس حــــريب ١١٣
ــذخر   ــع مـ ــزن مـ ــازن ٥ -خمـ  خمـ

 m16 خمــازن بندقيــة ٩ -رشـاش  
ــة  ٤٨ - ــة بندقيـ  ٢ - m16 طلقـ

 m16 بنـادق    ٣ -رشاش روسي   
 قناصــة ١ - رشــاش قــصري ٦ -

  مناظري ليلية ٨ -مع منظار 
شــــاحنة بــــراد رقــــم   ٢٠١١أبريل / نيسان١٦  عراقي   حسني كرمي جبار   - ٢

  يل ب إر٨٥٧١٤
مسدس  ٦ - مسدس حريب    ١٢٧

 ٦ -نــــوع كلــــوك مــــع حقيبتــــه 
 -مــسدس ضــمن علبــة بالســتيك  

ــ ١٨٠  ١٤ -زن مــــــــسدس خمــــــ
ــصري   ــل  ٦ -رشــاش ق  رشــاش ثقي

B.K.C - ــصري  ٣ ــسدس قــــــ  مــــــ
 - بـــارودة روســـية  ٨ -رشـــاش 

 -قناصة مع مناظريها     بارودة   ١٤
 ٣ -قاذف قنابـل مـسيلة للـدموع        

   طلقة خمتلفة٧٦ -منظار ليلي 
ــم     ٢٠١١يوليه / متوز١  عراقي  حامت حامد خلف اجلابري  - ٣ ــة رق ــاحنة عراقي ش

٥٩٩٦  
 ٦٦ - بارودة بوب أكـشن      ٢٠

 ٦ -بـــــارودة صـــــيد بفـــــوهتني 
  أمخص خشيب مع آلية إطالق

  شهاب أمحد عبد اهللا   - ٤
  ليل سعدي مؤيد عبد اجل

  عراقي
  عراقي

ص عراقـــي رقــــم  بـــا   ٢٠١١أغسطس / آب٢١
١٦٠٢٤  

 ٧٠ ٧٠ - رشــــاش قــــصري ١٠
 ٥ -مـــــسدس حـــــريب خمتلـــــف 
 ٥٠ -مسدس حريب غري كامـل      

  خمزن مسدس حريب خمتلف 
ــا  ٢٠١١أغسطس / آب٢٤  عراقي  عمر عواد حسن   - ٥ ــم بـ ــوري رقـ ص سـ

   حلب٢٣٥١٠١
 ٩ طلقــة ٥٠ -رشــاش ســنوبال 

ــم  ــوك  -م ــسدس كل  -  خمــزن م
   صاعق كهربائي١٧

    
  ضبط األسلحة على احلدود األردنيةعمليات 

  
  نوع وكمية األسلحة  واسطة النقل  تاريخ الضبط  اجلنسية   اسم املهرب  املسلسل 

ــابع   ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٣  سوري   حممد حسني صاحل  - ١ ــبـــاص تـ شركة لـ
   السعودية حيىي

   مسدس حريب ٤٩
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  املرفق الثاين
فيــذ مــذكرة عــن اســتخدام وســائل اتــصاالت متطــورة مــن قبــل اإلرهــابيني يف تن     

  أعمال إرهابية يف سورية
أظهرت التحليالت الفنية والتقنية أن إحدى أهم مـصادر الـدعم للعـصابات اإلرهابيـة                 

املسلحة يف سوريا اليت كشفت خالل مالحقة اإلرهابيني وأعمال اخلطـف والقتـل للمـواطنني،        
ــصاالت   هــي وســائط   ــة اســتخدموها يف االت ــصاالت متقدم ــة ضــحاياهم  ات ــهم ملتابع ــا بين . فيم

الدعم هبا من جهات ودول خارجيـة تـسعى إىل دعـم اإلرهـاب واملخـربني، وقـد سـامهت                     ومت
هــذه الوســائط يف تــسهيل تعقــب الكمــائن املــسلحة لــضحاياهم وقتلــهم واالختفــاء عــن عيــون  

تفيـة متطـورة تـؤمن خـدمات اإلنترنـت ونقـل       قوى مكافحة اإلرهاب وهي منظومـة اتـصال ها        
ــزات      ــها منظومـــات وجتهيـ ــار الـــصناعية منـ ــبكات األقمـ البيانـــات والـــصور واألفـــالم عـــرب شـ
لالتــصاالت الفــضائية تــؤمن خــدمات اإلنترنــت لعــرض اخلدمــة بــسرعات عاليــة وتعمــل علــى   

هـذه الـدول    منظومات أقمار صناعية عسكرية عائدة ألمريكا وإسرائيل، ومت التركيـز مـن قبـل               
 علـى منـاطق حمـدودة يف سـوريا          SPOTSعلى مدن بعينها من خـالل تـسليط احلـزم اإلشـعاعية             

وقد مت هتريب التجهيزات ومعدات االتصال الالسـلكية عـرب احلـدود            )  محص - محاه   -إدلب  (
وهـــي تعمـــل بنظـــام االتـــصال باجتـــاه واحـــد ســـيميلكس )  لبنـــان-تركيـــا (مـــع دول اجلـــوار 

موعـات اإلرهابيـة املـسلحة عـرب تكـوين شـبكات السـلكية متنقلـة ومغلقـة                 الستخدامها من اجمل  
وعـــة بـــسوريا، وحتتـــاج إىل تـــرخيص ومت ضـــبط العديـــد منـــها داخـــل ســـوريا، علمـــاً أهنـــا ممن 

جهات متخصصة ألهنا تستخدم يف أعمال جتسسية متكـن مـن وصـل أجهـزة اتـصال الثريـا                    من
لصناعية وهلا جتهيزات تغذية تعمل علـى الطاقـة   مع احلاسب إلرسال بيانات خمزنة عرب األقمار ا 
وهذا عـدا عـن جتهيـزات أخـرى تعمـل علـى             . الشمسية لشحنها يف املناطق النائية والصحراوية     

منظومة األقمار الصناعية األمريكية ايريديوم لنقل البيانات وهـذه كلفتـها عاليـة جـداً وتتطلـب        
باإلضــافة إىل منظومــات . هــا عــسكريةاشــتراك خــاص باملنظومــة كــون األقمــار الــيت تعمــل علي

جميــات تعمــل علــى أقمــار إمنارســات وأجهــزة خليويــة تعمــل علــى نظــام الوينــدوز ومــزودة برب  
وقدمت الدول اجملاورة تغطية خلويـة لـشبكاهتا عـرب سـوريا            . نترنتخاصة لنقل امللفات عرب اإل    

افية مثــل  كــم داخــل األراضــي الــسورية لتقــدمي خــدمات إضــ  ٥٠وصــلت بعــضها إىل مــسافة  
 لتأمني تبادل املعطيات، وزودت اإلرهابيني خبطـوط خلويـة          WIMAXتقنيات النفاذ الالسلكي    

نترنـت علـى احلـدود مـع الـدول اجملـاورة غـرف              شـكّلت مـزودات خدمـة اإل      جمانية لشبكاهتا، و  
تغطيـة الـشبكات مـن هـذه        عمليات لدعم اجلماعات اإلرهابية لنقل امللفات خارج سوريا عرب          

قـوفني متقدمـة   أننا ضبطنا وسائط وأجهزة تفجري عن بعد مع بعض اإلرهابيني املو    ماك. الدول
ــستخدم دارات إ ــام واملتفجــرات،     وت ــتفجري األلغ ــاً ل ــصّنعة خارجي ــة ودارات توقيــت م لكتروني

التدريب عليها خارج القطر، كما ضبطنا مع اإلرهـابيني املوقـوفني أجهـزة هواتـف خلويـة                 ومت
  .ء املكاملات للهروب من املتابعة أثناIMEIتغيري األرقام التسلسلية مبواصفات خاصة تقوم ب


	رسالتان متطابقتان مؤرختان 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهتان من المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
	بناءً على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيل طيّه مذكرة تتعلق بآخر النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية مع الأشخاص الضالعين في القيام انطلاقا من بلدان مجاورة وعبر الحدود السورية بأنشطة لتهريب أسلحة يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ هجمات إرهابية في سوريا (انظر المرفق). وتجدون طيّه أيضا قائمة بأسماء وجنسيات هؤلاء الأشخاص وبأنواع وكميات الأسلحة التي ضُبطت بحوزتهم (انظر الضميمة). ويشرفني أيضا أن أحيل طيّه مذكرة بشأن آخر ما تم الكشف عنه في ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات الفائقة التطور التي تستخدمها الجماعات الإرهابية المسلحة في تنفيذ عملياتها، والتي قامت بلدان أجنبية بتزويدها بها وبتيسير حصولها عليها (انظر المرفق الثاني).
	وسأغدو ممتنا لو عملتم سريعا على تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع)  بشار الجعفريالسفيرالممثل الدائم
	مرفقا الرسالتين المتطابقتين المؤرختين 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الموجهتين من المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
	[الأصل: بالعربية]
	المرفق الأول
	مذكرة عن عمليات تهريب السلاح إلى الإرهابيين

	كشفت التحقيقات مع معظم الأشخاص الذين تم ضبطهم بجرم تهريب السلاح إلى القطر، والمرفق قوائم بأسمائهم وجنسياتهم، ونوع وكميات الأسلحة المضبوطة معهم، عن وجود شبكات تهريب منظمة عبر الحدود السورية إلى الإرهابيين داخل القطر، حيث تؤكد نتائج التحقيقات أن كميات هائلة من الأسلحة قد وصلت لهؤلاء الإرهابيين عن طريق وسطاء وممولين ومهربين في العراق وتركيا ولبنان والسعودية، ونبين فيما يلي بعض الحالات التي تؤكد تلك الحقائق:
	- تم ضبط العراقي (أحمد جلوب علي) بتاريخ 7 آذار/مارس 2011، يعمل سائق شاحنة ”براد“ عراقية تحمل اللوحة /52154/ السليمانية، وبحوزته كمية من السلاح مخبأة ضمن البراد، حيث اعترف المذكور أنه يقوم بهذا العمل منذ ثمانية أشهر، حيث أدخل إلى سورية ثلاثة حمولات أسلحة، الأولى في شهر آب/أغسطس 2010، وفيها 60 مسدسا و 4 رشاشات، والثانية في شهر أيلول/سبتمبر 2010، وفيها أيضا 60 مسدسا و 3 رشاشات قصيرة، والثالثة في شهر شباط/فبراير 2011، تحوي على 60 مسدساً ورشاشين.
	- بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2011 اعترف العراقي (حسين كريم جبار الساعدي)، بعد ضبط كميات من الأسلحة مخبأة بالسيارة الشاحنة العراقية تحمل لوحة رقم /85714/ أربيل، بأنه قام بنقل ثلاث حمولات من الأسلحة المختلفة ومعداتها عبر منفذ التنف الحدودي.
	- وبتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تم ضبط كل من السوريين (عطا الله هلوش زراق وأحمد حواس المطرود)، واعترفا بأنهما كانا يعملان سابقاً بتهريب الأغنام والدخان بين سورية والعراق، بالتعاون مع العراقي (أحمد الخضر)، الذي اتفق معهما على تزويدهم ببنادق حربية وأسلحة ليدخلانها إلى سورية ع/ط الساتر الترابي بالقرب من مخفر هوزان الحدودي بمحافظة الحسكة، وبيع تلك الأسلحة بإحدى قرى المحافظة (قرية العنزي) إلى الإرهابيين.
	- بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تم ضبط السوري (إسماعيل إسماعيل والتركي يونس أمر أولاش) أثناء قيامهما بتهريب كمية من البنادق الحربية من تركيا إلى منطقة عفرين ليتم تسليمها لما يسمون ثوار جبل الزاوية بإدلب عن طريق الوسيط (لقمان الأكتع)، المطلوب للعدالة بجرم تجارة السلاح.
	- أفاد اللبناني (موسى غسان فواز)، الذي يعمل سائق على سيارة شاحنة بعد أن ضبط معه أكثر من 240 بندقية حربية، أنه ينقلها للعصابات المسلحة في منطقة تلكلخ بحمص.
	- أفاد عدد من المسلحين الإرهابيين ممن ألقي القبض عليهم بأن المدعو (عبد الصمد عيسى) سوري الجنسية - حصل على مبلغ قدره 41 مليون ل. س. من جهة خارجية، واشترى من مهربي السلاح كمية 000 3 بندقية نوع بوب أكشن، و 30 بندقية حربية روسية، ثم توزيعها على العصابات المسلحة بأحياء حماه، كما يتم إرسال مبالغ مالية كبيرة من المعارضين المقيمين في تركيا والسعودية وقطر.
	- اعترف الإرهابي محمد عبد الحلاق - ريف دمشق بأنه استلم مبلغ 2 مليون ل. س. من أحد أفراد قوات الطوارئ الدولية العاملة في سوريا، يحمل الجنسية الفرنسية، بقصد تمويل العمليات الإرهابية.
	- بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2011 تم تفتيش حافلة سعودية قادمة إلى القطر وضبط فيها قرابة 50 مسدس حربي عيارات مختلفة وبالتحقيق مع السوري (محمد حسين صالح) أفاد أنه يعمل ضمن شبكة تعمل بتجارة الأسلحة الحربية وتهريبها من السعودية إلى سوريا منذ العام 2008، عبر حافلات شركة اليحيى السعودية، حيث يتم إخفاء الأسلحة ضمن أمتعة الأثاث المنزلي لتصل إلى مكتب الشركة بدير الزور، وتوزع على الإرهابيين والعصابات المسلحة.
	- بتاريخ 8 آب/أغسطس 2011 نظم المحقق العدلي العسكري اللبناني ضبطاً بتوقيف الشاحنة اللبنانية ذات الرقم اللوحة /257545/ من قبل السلطات السورية، يقودها اللبناني (موسى غسان فواز) محملة بقطع غيار سيارات، وبداخلها بنادق صيد، والحمولة مسجلة باسم العراقي (علي فوزي الساعدي)، المقيم في بيروت، والذي أفاد بأن شقيقه فاضل هو صاحب الشحنة، والذي غادر فوراً إلى العراق بعد علمه بتوقيف الشاحنة.
	- أفاد العديد من أصحاب محلات بيع بنادق الصيد في لبنان، أن الطلب على بضاعتهم تضاعف عدة مرات منذ بداية الأحداث في سورية، وخاصة بنادق الصيد الآلية بوب أكشن.
	- أفاد الموقوف لدى السلطات اللبنانية السوري (عاصم فاضل) الذي يشتري أسلحة مختلفة من لبنان بينها قواذف (آر بي جي) ورشاشات أن هذه المشتريات لتسليح شباب باب الدريب بحمص.
	- استلم الإرهابي المقتول (بلال الكن)، قائد المجموعات المسلحة بحمص، من شخص لبناني يمثل تيار المستقبل مبلغ 25 مليون ليرة سورية لشراء السلاح وتمويل العمليات الإرهابية بحمص.
	- يستدل من هذه المعلومات وتقاطعها مع اعترافات المقبوض عليهم من الإرهابيين مدى الصلة الوثيقة وللتنسيق بين المهربين وقادة الإرهاب، الذي تموله جهات خارجية لعدم قدرة الإرهابيين على تحمل تكاليف وأسعار الأسلحة حيث تجاوز سعر قاذف (الآر بي جي) في لبنان الـ 500 1 دولار أمريكي، وسعر القذيفة الواحدة حوالي 200 دولار أمريكي.
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	أظهرت التحليلات الفنية والتقنية أن إحدى أهم مصادر الدعم للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا التي كشفت خلال ملاحقة الإرهابيين وأعمال الخطف والقتل للمواطنين، هي وسائط اتصالات متقدمة استخدموها في الاتصالات فيما بينهم لمتابعة ضحاياهم. وتم الدعم بها من جهات ودول خارجية تسعى إلى دعم الإرهاب والمخربين، وقد ساهمت هذه الوسائط في تسهيل تعقب الكمائن المسلحة لضحاياهم وقتلهم والاختفاء عن عيون قوى مكافحة الإرهاب وهي منظومة اتصال هاتفية متطورة تؤمن خدمات الإنترنت ونقل البيانات والصور والأفلام عبر شبكات الأقمار الصناعية منها منظومات وتجهيزات للاتصالات الفضائية تؤمن خدمات الإنترنت لعرض الخدمة بسرعات عالية وتعمل على منظومات أقمار صناعية عسكرية عائدة لأمريكا وإسرائيل، وتم التركيز من قبل هذه الدول على مدن بعينها من خلال تسليط الحزم الإشعاعية SPOTS على مناطق محدودة في سوريا (إدلب - حماه - حمص) وقد تم تهريب التجهيزات ومعدات الاتصال اللاسلكية عبر الحدود مع دول الجوار (تركيا - لبنان) وهي تعمل بنظام الاتصال باتجاه واحد سيميلكس لاستخدامها من المجموعات الإرهابية المسلحة عبر تكوين شبكات لاسلكية متنقلة ومغلقة وتم ضبط العديد منها داخل سوريا، علماً أنها ممنوعة بسوريا، وتحتاج إلى ترخيص من جهات متخصصة لأنها تستخدم في أعمال تجسسية تمكن من وصل أجهزة اتصال الثريا مع الحاسب لإرسال بيانات مخزنة عبر الأقمار الصناعية ولها تجهيزات تغذية تعمل على الطاقة الشمسية لشحنها في المناطق النائية والصحراوية. وهذا عدا عن تجهيزات أخرى تعمل على منظومة الأقمار الصناعية الأمريكية ايريديوم لنقل البيانات وهذه كلفتها عالية جداً وتتطلب اشتراك خاص بالمنظومة كون الأقمار التي تعمل عليها عسكرية. بالإضافة إلى منظومات تعمل على أقمار إنمارسات وأجهزة خليوية تعمل على نظام الويندوز ومزودة ببرمجيات خاصة لنقل الملفات عبر الإنترنت. وقدمت الدول المجاورة تغطية خلوية لشبكاتها عبر سوريا وصلت بعضها إلى مسافة 50 كم داخل الأراضي السورية لتقديم خدمات إضافية مثل تقنيات النفاذ اللاسلكي WIMAX لتأمين تبادل المعطيات، وزودت الإرهابيين بخطوط خلوية مجانية لشبكاتها، وشكّلت مزودات خدمة الإنترنت على الحدود مع الدول المجاورة غرف عمليات لدعم الجماعات الإرهابية لنقل الملفات خارج سوريا عبر تغطية الشبكات من هذه الدول. كما أننا ضبطنا وسائط وأجهزة تفجير عن بعد مع بعض الإرهابيين الموقوفين متقدمة وتستخدم دارات إلكترونية ودارات توقيت مصنّعة خارجياً لتفجير الألغام والمتفجرات، وتم التدريب عليها خارج القطر، كما ضبطنا مع الإرهابيين الموقوفين أجهزة هواتف خلوية بمواصفات خاصة تقوم بتغيير الأرقام التسلسلية IMEI أثناء المكالمات للهروب من المتابعة.

