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سياسة

إسرائيل ـ ليكس

وثائق ضابط االرتباط االسرائيلي مع المعارضة السورية []3

ّ
لبنانيون يتطوعون لخدمة إسرائيل
تثبت مراسالت ضابط االرتباط
اإلسرائيلي مع المعارضة السورية،
مندي (منذر) الصفدي ،ما هو
معروف من نشاط ألجهزة االستخبارات
اإلسرائيلية على األراضي اللبنانية
والسورية .وتكشف المعلومات التي
جرت قرصنتها من أجهزة كومبيوتر
وهواتف تعود إلى الصفدي
وغيره من األمنيين اإلسرائيليين،
عن اعتماد العدو على عمالء
لبنانيين لعقد لقاءات مع معارضين
سوريين في إسطنبول وبوخارست
والواليات المتحدة ،ولتنسيق تمويل
مجموعات المعارضة المسلحة
.وتسليحها
رضوان مرتضى
تكشف املــراســات وامللفات التي جرت
قرصنتها من ملفات العميل اإلسرائيلي
م ـنــدي ال ـص ـفــدي ،ات ـصــاالتــه م ــع عـمــاء
مـحـلـيــن ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،أب ــرزه ــم
اللبنانيان «ج .أ ».و»ن .ن ».وال ـســوري
«م .د ».ال ــذي يعمل لــدى اللبناني «ش.
م ،».إضــافــة إل ــى الـسـيــدة «ت .م ».التي
أوقفتها األجـهــزة األمنية اللبنانية قبل
مــدة .وينشط على خط هذه االتصاالت
وتـ ـجـ ـنـ ـي ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـض ــاب ــط
اإلســرائ ـي ـلــي مــوتــي كــاهــانــا ال ــذي يركز

عـلــى م ـشــروع إقــامــة منطقة عــازلــة في
جنوب سوريا .وتبني من املحادثات أن
األخير على معرفة بعدد من اللبنانيني
في الواليات املتحدة ،وأنه يعمل أساسًا
على تجنيد عمالء من النساء للعمل في
سوريا ،خصوصًا في مخيم الزعتري
للنازحني الـســوريــن فــي شـمــال األردن
( 35ألــف ن ــازح) .ويـجــري التجنيد عبر
م ـش ــاري ــع ت ـمـ ّـول ـهــا مــؤس ـســة «مــاي ـكــرو
فــانــد ف ــور وومـ ــن» ،ومـقــرهــا نـيــويــورك،
وهي مؤسسة خاصة غير ربحية ّ
تمول
مشاريع لتمكني النساء.
وقـ ــد ُرص ـ ـ ــدت م ـح ــادث ــة ب ــن ال ـص ـفــدي
وال ـل ـب ـن ــان ــي «ك .ش ،».امل ـل ـق ــب بـ ــ«أب ــو
نـمــر» (مــوالـيــد  ،)١٩٥٧ال ــذي تبني أن له
اتصاالت مع العميل اللبناني البارز «ن.
ن ،».إضــافــة إلــى اتـصــاالت متكررة مع
ضباط من أجهزة أمنية لبنانية.
وف ــي رس ــال ــة ف ــي أح ــد امل ـل ـفــات (تــاريــخ
إنشائه في  )2015/1/24من اإلسرائيلي
ي ــوس ــف ك ـ ــوب ـ ــورواس ـ ــر ،أحـ ـ ــد ض ـب ــاط
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة (أم ـ ـ ـ ــان)،
يشدد األخير على الصفدي بضرورة
الـتـنـسـيــق م ــع الـلـبـنــانــي «ج .أ ،».لـكــونــه
«ص ـلــة وص ــل م ــع امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــارًا ل ــرئـ ـي ــس حـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ،ف ـض ــا عن
ّ
أن ــه عـضــو فــي الـحـلـقــة امل ـصــغــرة إلدارة
الـشــؤون الطارئة فــي الــداخــل اللبناني».
وتضمن امللف صورة عن هوية أميركية
ال ـل ـب ـنــانــي وصـ ـ ــورة أخ ـ ــرى تـجـمـعــه مع
جعجع .والعميل املذكور من مواليد -١٥
 ،١٩٥٦-٧كان ضابطًا سابقًا في «فرقة
الصدم» و»القوات الخاصة» في «القوات
اللبنانية»ُ ،
وع ـ ِّـن رئيسًا ملكتب الحزب
في إحدى الواليات األميركية بني ٢٠٠٣

«أبو أرز» ّ
يبيض أموال «الثوار»
لم يغب زعيم حزب «حراس األرز» إتيان صقر (أبو أرز) عن الواجهة.
الــرجــل السبعيني ( )1936املـحـكــوم عليه ب ــاإلع ــدام بـجــرم العمالة
للعدو اإلسرائيلي ،أظهرت امللفات املقرصنة أن عالقة وثيقة تربطه
بالعميل «ن» .وتشير امللفات واملحادثات لصقر (املقيم في قبرص)
في امللف السوري ،إلى عالقة له مع شخصيات بارزة في املعارضة
الـســوريــة .وقــد نجح الــ«هــاكــرز» فــي قرصنة رســائــل على صفحته
ّ
على "فايسبوك» ،أبرزها رسالة تلقاها من رئيس الحكومة السوري
السابق املنشق رياض حجاب لنقل أموال له ،مقابل مردود مالي بما
ّ
يوحي كأنه يعمل في تبييض األموال .وتلقى صقر أيضًا رسالة في
 25كانون األول  2013من «بنيامني دبراه» ،أحد العاملني في مصرف
باركلي في غانا ،مضمونها أن «بنيامني» يريد أن يرسل له األموال،
مقابل مردود مادي أيضًا .كذلك ُعثر على رسالة تلقاها «أبو أرز»،
في  13تشرين الثاني  ،2012من مارتينز لورنس ،الذي ّ
يقدم نفسه
على أنه "املحامي الشخصي للراحل روبرت صقر ،لبناني الجنسية،
ويعمل كــرجــل أعـمــال ومــوظــف أســاســي فــي شــركــة شــل النفطية".
وتتطرق الرسالة أيضًا الى تبييض مبلغ مالي كبير.
وفي ملف «أبو أرز» ،رسالة منه مؤرخة في  4آذار  ،2014الى العقيد
السوري املنشق رياض األسعد ،قائد «الجيش السوري الحر» ،معزيًا
إياه بمقتل ابنه ،وجاء فيها حرفيًا« :دفعتم غاليًا وما زلتم ثمن الحرية
شرف وجدارة .نطلب للشهيد الغالي الرحمة
التي تستحقونها بكل
ٍ
بجوار الله ،ولكم الصبر الجميل ،والعمر الطويل والنصر املبني ،وهو
على كل شيء قدير».

و  ،٢٠٠٨وشغل منصب أمــن الشؤون
االجـتـمــاعـيــة فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة بني
 ٢٠٠٥و .٢٠٠٨
كذلك ُوجدت في ملفات الصفدي رسائل
من اللبناني «ن .ن( ».ملقب بـ«شيكو»)
الــذي يقيم في الــواليــات املتحدة ويحمل
جنسية أميركية باسم مايك ريتشارد
ستيفانز (مواليد  ،٥/٦/١٩٦٤رقم السجل
 ٦٧١الـصـيـفــي) ،وه ــو يــديــر «املــؤسـســة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـس ــام» وي ـع ـم ــل م ـســاع ـدًا
للجنرال األميركي املتقاعد بول فاليلي،
وتفيد امللفات بأنه يعمل عنصر ارتباط
بــن املــوســاد واالسـتـخـبــارات األميركية،
علمًا بأنه يدير موقعًا إلكترونيًا يـ ّ
ـروج
للسالم مع العدو اإلسرائيلي.
وف ــي إح ــدى الــرســائــل (،)١٨/٤/٢٠١٤
يـطـلــب «ش ـي ـكــو» م ــن م ـنــدي أن يسقط
ً
س ــاح ال ـجــو اإلســرائ ـي ـلــي ل ـيــا م ـ ّعــدات
لـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة ملـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات مـ ـس ــلـ ـح ــة
يحاصرها الجيش السوري وحزب الله
فــي مناطق مـحــددة مــن جبال القلمون.
وفــي  ٢٤من الشهر نفسه ،أبلغ العميل
ُ
«ن» مندي أنه خالل أيام ستنقل «مواد
كيماوية موجودة في منطقة مسيحية
من مدرسة في منطقة «النقطة» (كــذا)
في اتجاه األراضي اللبنانية» ،طالبًا منه
التنسيق مع قائد «لــواء القادسية» أسد
الخطيب في األمر .وفي مراسلة بتاريخ
 ٥/٤/٢٠١٤ط ـلــب م ـنــدي م ــن «شـيـكــو»
تــوفـيــر مبلغ ّمــالــي إلح ــدى املـجـمــوعــات
السورية املسلحة .وفي محادثة بينهما،
أبلغ الصفدي العميل اللبناني أنه تلقى
ً
اتـ ـ ـص ـ ــاال مـ ــن أح ـ ــد ق ـ ـ ــادة امل ـج ـم ــوع ــات
املسلحة فــي الـجــوالن يطلب بــن 5000
و 7000دوالر لتزويد املقاتلني بالسالح.
وفي  ٦/٤/٢٠١٤أبلغ «شيكو» الصفدي

مندي الصفدي مع رئيس حكومة العدو

العميل «ن» يطلب
إسقاط مساعدات
إسرائيلية جوًا
ّ
لمسلحي القلمون

أنــه على صلة بمجموعة مــن الضباط،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ال ـن ـق ـيــب «ع .و ».يـمـكـنـهــم
الـسـيـطــرة عـلــى ن ـقــاط م ـح ــددة ،مـشــددًا
على ضــرورة أال يعلم أحــد باألمر «وال
حتى محمد عدنان» ،فأجابه مندي بأنه
التقى هــذا الضابط مــرتــن .وبعد ثالثة
أيام ،ذكر «ن» أن السعوديني والقطريني
هم الوحيدون الذين يوفرون املساعدات
املالية واللوجستية .وفــي ،٢٨/١/٢٠١٥
لفت «شيكو» إلى ضرورة «إعــداد خطة
في منطقة القلمون واملناطق (السلسلة)
الشرقية» ،وطلب مــن مندي «التنسيق

رسالة إلى «األخ وليد» :هل تري ـ
بني امللفات التي ُوجدت على الكومبيوتر
ال ـش ـخ ـص ــي ملـ ـن ــدي الـ ـصـ ـف ــدي ،واحـ ــد
ب ــاس ــم «رسـ ــالـ ــة الـ ــى ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط»،
ي ـت ـض ـ ّـم ــن وث ـي ـق ـت ــن ه ـم ــا ع ـ ـبـ ــارة عــن
رس ــال ـت ــن غ ـي ــر م ــؤرخ ـت ــن مــوجـهـتــن
ال ــى ال ـنــائــب االش ـت ــراك ــي .وم ــن الــافــت
أن الصفدي ،في الرسالة األول ــىّ ،
يقدم
نـفـســه لـجـنـبــاط ب ـمــا يــوحــي وكـ ــأن ال
مـعــرفــة ســابـقــة بينهما .كـمــا أن كالمه
عــن الـقـصــف اإلســرائـيـلــي للبنان وعــن
مالحقة العالم لزعيم تنظيم «القاعدة»
أســامــة بــن الدن ال ــذي قـتــل فــي نيسان
 2011يـشـيــر ال ــى أن ت ــاري ــخ الــرســالــة
ً
يعود الى ما قبل ذلك ،وصوال ربما الى
فـتــرة ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي عــام .2006
أم ــا ف ــي الــرســالــة ال ـثــان ـيــة ،فـيـبــدو فيها
الصفدي أكثر «ارتـيــاحــا» فــي مخاطبة
جـنـبــاط ،إذ يـتـ ّ
ـوجــه إلـيــه ب ـ ــ»األخ ولـيــد»
مقارنة بـ»سيادة الرئيس» في الرسالة
األولى ،ويعرض عليه« :إذا احتجتم ألي
م ـســاعــدة كــات ـبــونــي» .ورغ ــم أن مـنــدي
ّ
يحيي «جرأة» زعيم املختارة في «وجه
الحكم الديكتاتوري في سوريا» ،إال أنه
يسأله املساعدة في ّ
تقصي أثر معتقل
«أخ ــذه فــرع فلسطني» ملعرفة مصيره.

ولــم يــرد فــي الرسالة الثانية أي إشــارة
الى األحداث في سوريا.
في ما يلي ،ننشر الرسالتني كما وردتا
حرفيًا ،وبـمــا تتضمنان أخـطـ ًـاء لغوية
وإمالئية ،مع اختزاالت بسيطة.

الرسالة األولى

سيادة الرئيس الحبيب وليد جنبالط.
انا من ابناء الجوالن الحر ،قرية مجدل
شـمــس ،منذ صـغــري رضـعــت مــن اهل
ب ـي ـتــي م ـح ـبــة ال ـش ـه ـيــد ازع ـي ـي ــم ك ـمــال
جنبالط ،واغتياله البشع اثار بي الحقد
والكراهية للحكم السوري الغاشم (.)...
أعوانهم االرهابيني في لبنان حزب ()...
ال يـخـتـلــف ك ـث ـيــرا ع ــن الـ ـس ــوري ،فهو
مستعد ان يضحي بكل لبنان وشعبه
من اجــل الــوصــول الــى اهــدافــه ،فهذا هو
مخرب لبنان الجديد ،فاكيد انك تذكر ان
مخرب لبنان السابق كان عرفات لعنه
ال ـلــه .الســرائـيــل لــم يـكــن ه ــدف او ارادة
لـشــن الـحــرب عـلــى لـبـنــان ،الكــن عندما
اعـ ـت ــدى ع ـل ــى مــواط ـن ـي ـهــا ع ــرف ــات فــي
الـحــرب السابقة وحسن ( )...االن ،من
عمق االراضي اللبنانية لم يبقى بيدها
مبرر اال ان ترد على العدوان رغم االلم

على دمار عروس الشرق لبنان الحبيب،
اتفهم مشاعر اهل لبنان وعليكم تفهم
مشاعرنا ،فــا تــوجــد فــي الـعــالــم اجمع
دولة تقبل ان يعتدي ارهابي على بيتها،
فامريكا واوروبا يالحقون ابن الدن في
االق ـصــى االخ ــر مــن الـعــالــم ألن ــه تجرئ
بالتعدي على بيتهم ،ال اطلب من لبنان
ان ت ــؤي ــد ال ـق ـصــف االس ــرائ ـي ـل ــي ،الكــن
عـلـيـكــم تـفـهـمــه ورب ـم ــا رغ ــم ال ــدم ــار قد
يكون الجواب االسرائيلي لغزو حسن
واعـ ــوانـ ــه ،ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان وس ـيــادت ـهــا
الحرة على كل رقعة من ارضها .اتمنى
ان تصادقني بهذا االمر وتتقبل اسفي
على مــا اسفرته هــذه الـحــرب مــن دمــار
وخسائر ،والله يساعدنا على الوصول
البـ ــادة االره ـ ــاب وتـحـقـيــق ال ـس ــام ولــم
الشمل.
ابو رسالن مندي الصفدي
++972546949277

الرسالة الثانية

إلى االخ وليد.
أبـ ـع ــث لـ ــك احـ ـت ــرام ــي وتـ ـق ــدي ــري عـلــى
جـ ــرأت ـ ـكـ ــم ب ـ ــإط ـ ــاق ص ـ ــرخ ـ ــات ال ـح ــق
والحرية بوجه الحكم الديكتاتوري في

