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ــان        ــان مؤرخت ــالتان متطابقت ــاين  ٩رس ــشرين الث ــوفمرب /ت ــان إىل ٢٠١٢ن  موجهت
ــام وإ  ــة     األمــني الع ــة العربي ــدائم للجمهوري ــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال ىل رئ

  السورية لدى األمم املتحدة
  

  :ن أنقل إليكم املعلومات التاليةبناء على تعليمات من حكوميت، أود أ  
 بـدأ ظهـور لعناصـر       ٢٠١٢  عـام  أكتـوبر /تـشرين األول  هر  خالل النصف الثاين من شـ       -  

عجـم الـواقعتني ضـمن املنطقـة العازلـة يف حمافظـة              إرهابية مسلحة يف قرييت بريقة وبئـر      
رييت قـــالقنيطـــرة وبـــدأت بعـــدها تظهـــر أعمـــال إرهابيـــة حبـــق املـــواطنني القـــاطنني يف 

  .عجم وبئر بريقة
بيـة املـسلحة بتطويـق املـواطنني        صـر اإلرها  قامـت العنا  نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   حىت بداية     -  

  .املنطقتني يف منازهلم وسيطروا بالقوة على املنطقة يف
نتيجــة مطالبــة األهــايل بتــدخل اجلــيش ومطــاردة اإلرهــابيني وإعــادة األمــان للــسكان      -  

  .احملليني كان ال بد من عملية عسكرية حمدودة إلعادة األمان إىل األهايل
قوات األندوف ووضـعت بـصورة املوقـف وإمكانيـة دخـول قـوات              مت االتصال بقيادة      -  

املوافقة من قبل قـوات     بعجم، وبعد ساعات متت اإلجابة       صغرية إىل قرييت بريقة وبئر    
  .عملية عسكرية حمدودة لتحرير القريتني من العصابات اإلرهابيةاألندوف بتنفيذ 

 املنطقـة املـذكورة وقامـت       نتيجة هذه املوافقة الشفهية دخلت قوة عسكرية صغرية إىل          -  
ة العناصــر يــمبالحقــة اإلرهــابيني وعــززت هــذه القــوة بــثالث دبابــات الغايــة منــها محا  

  .الداخلة إىل املنطقة بدروعها فقط وليس من أجل الرمي مبدافعها
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ــوم واحــد        -   ــة بي ــام وكــان ميكــن أن حتــسم العملي ــة العــسكرية لعــدة أي اســتمرت العملي
كــن حلــساسية املنطقــة والتزامــا مــن اجلــيش باتفاقيــة فــصل  كانــت القــوات كــبرية ل لــو

بقـوة صـغرية جـدا مـع احلـرص الـشديد بعـدم إطـالق النـار                   القوات مل تـتم العمليـة إال      
  .باجتاه اجلوالن احملتل

 مت سـحب  ٢٠١٢نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٨ يـوم اخلمـيس      ٠٠/١٧اعتبارا من الـساعة       -  
بق خــارج منطقــة الفــصل مــع بقــاء عناصــر حفــظ  الــدبابات إىل أمــاكن توضــعها الــسا

 سـاعة   ٧٢عجم ملتابعة تنظيفها من بعض بؤر املسلحني وخالل          النظام داخل بلدة بئر   
من تارخيه سيتم االنتهاء مـن العمليـة العـسكرية هنـاك وتعـود القـوات املتبقيـة ملواقعهـا                    

  .السابقة قبل تنفيذ العملية
ة العسكرية اليت قامت بالعملية العسكرية لن تـشكل        نوضح بشكل ال يقبل التأويل أن القو        -  

أي هتديــد التفــاق وقــف إطــالق النــار وإذا حــصل ســقوط لــبعض الطلقــات علــى اجلانــب  
  .اإلسرائيلي فقد تكون إما طلقات طائشة أو طلقات من أسلحة العصابات املسلحة

  .لس األمنوسأكون ممتنا فيما إذا مت إصدار هذه الرسالة كوثيقة رمسية من وثائق جم  
  

  ياجلعفربشار .  د )توقيع(
  السفري
  املندوب الدائم

  


	رسالتان متطابقتان مؤرختان 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 موجهتان إلى الأمين العام وإلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل إليكم المعلومات التالية:
	- خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 بدأ ظهور لعناصر إرهابية مسلحة في قريتي بريقة وبئر عجم الواقعتين ضمن المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة وبدأت بعدها تظهر أعمال إرهابية بحق المواطنين القاطنين في قريتي بريقة وبئر عجم.
	- حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر قامت العناصر الإرهابية المسلحة بتطويق المواطنين في المنطقتين في منازلهم وسيطروا بالقوة على المنطقة.
	- نتيجة مطالبة الأهالي بتدخل الجيش ومطاردة الإرهابيين وإعادة الأمان للسكان المحليين كان لا بد من عملية عسكرية محدودة لإعادة الأمان إلى الأهالي.
	- تم الاتصال بقيادة قوات الأندوف ووضعت بصورة الموقف وإمكانية دخول قوات صغيرة إلى قريتي بريقة وبئر عجم، وبعد ساعات تمت الإجابة بالموافقة من قبل قوات الأندوف بتنفيذ عملية عسكرية محدودة لتحرير القريتين من العصابات الإرهابية.
	- نتيجة هذه الموافقة الشفهية دخلت قوة عسكرية صغيرة إلى المنطقة المذكورة وقامت بملاحقة الإرهابيين وعززت هذه القوة بثلاث دبابات الغاية منها حماية العناصر الداخلة إلى المنطقة بدروعها فقط وليس من أجل الرمي بمدافعها.
	- استمرت العملية العسكرية لعدة أيام وكان يمكن أن تحسم العملية بيوم واحد لو كانت القوات كبيرة لكن لحساسية المنطقة والتزاما من الجيش باتفاقية فصل القوات لم تتم العملية إلا بقوة صغيرة جدا مع الحرص الشديد بعدم إطلاق النار باتجاه الجولان المحتل.
	- اعتبارا من الساعة 00/17 يوم الخميس 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تم سحب الدبابات إلى أماكن توضعها السابق خارج منطقة الفصل مع بقاء عناصر حفظ النظام داخل بلدة بئر عجم لمتابعة تنظيفها من بعض بؤر المسلحين وخلال 72 ساعة من تاريخه سيتم الانتهاء من العملية العسكرية هناك وتعود القوات المتبقية لمواقعها السابقة قبل تنفيذ العملية.
	- نوضح بشكل لا يقبل التأويل أن القوة العسكرية التي قامت بالعملية العسكرية لن تشكل أي تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار وإذا حصل سقوط لبعض الطلقات على الجانب الإسرائيلي فقد تكون إما طلقات طائشة أو طلقات من أسلحة العصابات المسلحة.
	وسأكون ممتنا فيما إذا تم إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع)  د. بشار الجعفريالسفيرالمندوب الدائم

