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بنحو أفـضــل» لــوضــع خطة ضــد حزب
الله في بعلبك وبيروت.
وفــي محادثة أخــرى بني مندي والعميل
«ن» ،أرســل األخير صور ثالث جــوازات
سفر سورية ،أحدها للعقيد في الجيش
السوري «أ.ح ،».فأجاب مندي بأن األمور
«تـتــرتــب بــالـشـكــل املـنــاســب فــي النمسا
ورومانيا» .وبعد ثمانية أيام ،أبلغ مندي
العميل اللبناني أن األم ــور لــم تجر كما
ي ــرام فــي رومــان ـيــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه في
حــاجــة لــإعــداد للقاء جــديــد ،وطـلــب منه
حجز تذكرة سفر على الخطوط الجوية

ال ـت ــرك ـي ــة .ف ــأخ ـب ــره «ن» ب ــأن ــه يـتـحــدث
فــي ه ــذه األث ـنــاء مــع عميد تــركــي ،و»أن
الجماعة اتصلوا ّ
وأجلوا اجتماع رومانيا
إلى األسبوع املقبل» .وفي محادثة الحقة
بعد أسبوع ،سأل العميل «ن» مندي إن
كان يعرف عمار القربي ،رئيس «املنظمة
الوطنية لحقوق اإلن ـســان فــي ســوريــا»،
املوجود في تركياَّ ،
وعرف عنه بأنه من
«أبرز شخصيات الثورة السورية» ،وأنه
طرح عليه فكرة التعاون مع اإلسرائيليني،
فلم يعارض وأبدى استعداده لذلك.
ول ــدى مــراجـعــة الـنـشــرة األمـنـيــة للعميل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ت ـب ــن أن ف ــي ح ـق ــه ب ــاغ ــات
وتـعــامـيــم تتعلق بـجــرائــم خـطــف وقتل
وتـ ـج ــارة سـ ــاح ،إض ــاف ــة إل ــى شـبـهــات
تـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
واإلسرائيلية .كذلك يوجد في حقه بالغ
ت ـق ـ ٍّـص صـ ــادر ع ــن ق ـي ــادة ال ـج ـيــش في
 .١٨/٣/٢٠٠٤غـيــر أن ــه لــم يتبني وجــود
أي بالغات باالسم األجنبي الذي يحمله
ع ـلــى جـ ــواز س ـف ــره األم ـي ــرك ــي .وي ـعــود
تــاريــخ إص ــدار آخــر جــواز سفر لبناني
له إلى  .٢٤/٤/٢٠٠١ولدى مراجعة حركة
دخ ــول زوج ـتــه «د.خ ».تـبــن أنـهــا زارت
لـبـنــان أرب ــع م ــرات فــي ال ـس ـنــوات األرب ــع
املاضية ،آخرها في تشرين األول .٢٠١٤
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـع ـم ـيــل «ن»
ي ـس ـت ـخ ــدم رق ـ ـمـ ــي هـ ــاتـ ــف أم ـي ــرك ـي ــن
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وق ــد أظ ـه ــرت دات ــا االتـ ـص ــاالت تــواصــل
الرقمني مع عدد من ضباط أحد األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة .ك ــذل ــك ت ـب ــن أن ال ــرق ــم األول
ُ
اســتـخــدم فــي لبنان عــام  ٢٠١٠وتنقل
ما بني املطار وجــورة البلوط ،وتواصل
م ــع عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األرق ـ ـ ــام الـلـبـنــانـيــة
واألجنبية.

ــد أي مساعدة؟
ســوريــا .انــا ابــن الـجــوالن واح ــب وطني
وشعبي في سوريا ،الكــن قيادة الظلم
هذه ال تمثلني ،وال ارغب ان اكون تحت
حكمها ،هكذا ايظًا اغلبية ساحقة من
الـجــوالن .قبل أكثر مــن سنتني اختفى
بــرجــس ع ــوي ــدات ،اب ــن م ـجــدل شـمــس،
جامعي من ابناء الجوالن ،اللذي قصد
دمـشــق للتعلم .يـقــال ان فــرع فلسطني
اخـ ــذوه مــن غــرفـتــه فــي جــرمــانــا ،ومنذ
ذلك الحني ال يعرف مكانه احد .الجواب
الوحيد اللذي وصل ألهله هو (ال تسألو
عنه) .ال بد انك تعرف كيف يبدوا حال
اهـلــه حيث ال يعرفون عنه شيئًا اكثر
م ــن س ـن ـتــن .أود ان اسـ ــأل ه ــل لــديـكــم
وسيلة للتقصي عن اخباره ،ربما احدا
من املساجني الذي اطلق سراحهم سمع
عنه شيئًا .اود ان اعرف اذا كان ما زال
حيا ،اين مكان سجنه وسبب اعتقاله،
وه ــل م ــن املـمـكــن ارسـ ــال اي مـســاعــدة
بواسطة الصليب االحمر او اي منظمة
اخــرى؟ أرجــو ان تـ ّ
ـرد باقرب وقت على
رسالتي هــذه ،واتمنى ان تـكــون عندك
ب ـش ــرى خ ـيــر ل ـس ــؤال ــي ،واذا احـتـجـتــم
الي مساعدة كاتبوني .شكرا لكم والله
يحميكم وينصركم.

العلبة الحمراء!
صدت محادثة بني مندي و«أمني سر الجيش السوري
ُر ِ
الحر» طلب فيه األخير عقد اجتماع مغلق مع مندي.
فسأله مندي ما إذا كان «ن» أبلغه عن «موعد الجتماع
الساعة  3.00في الغرفة  1701في فندق امليريديان».
وفي محادثة أخرى أبلغ مندي محدثه بأن الجلسة
تحتاج إلى دقة عالية ،وسأله ما إذا كان قد أحضر
«الغرض الذي اتفق عليه مسبقًا واملغلف بعلبة
حمراء»ّ ،
فرد عليه بأنه أحضر العلبة معه ،لكنه لم
يعمل عليها بعد .وطلب العميل السوري أن يكون األمر
بينهما فقط ،مشيرًا إلى أنه أحضر الغرض ملحافظات
إدلب وحلب وحماه ،وأنه أوصى أحد عناصره بجلب
غرض آخر (قياس مترين  xمتر) لتوزيعه على
كل القوات .وختم «أمني سر الجيش السوري الحر»
بأن هناك «أمرًا مهمًا جدًا أريد مناقشته مع مندي
ومحمد عدنان حسني» ،في اجتماع ُح ّدد في تاريخ
ً
مساء.
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لقاء سوري  -إسرائيلي
في إسطنبول و«تاو» لـ«حزم»
تضمنت إحدى املحادثات بني مندي والعميل «ن»،
في  ،٢٦/٦/٢٠١٤تحضير األخير للقاء مع معارضني
سوريني من «فيلق حمص» في إسطنبول .وأبلغ «ن»
مندي أن الفيلق يضم نحو  3000شخص ،طالبًا عدم
إبالغ الجهات التركية باألمر .كذلك أرسل إليه نسخة
عن بيان باسم «الجيش السوري الحر» ،قال له إنه
سيصدر في اليوم التالي .وبتاريخ  ،2014/08/31أشار
ّ
مندي إلى أن املعارضة السورية (ب.ط) املرشحة لرئاسة
«االئتالف السوري» موجودة في تركيا ،وأن املعارض
كمال اللبواني موجود في السويد .وفي محادثة ثالثة،
طلب العميل اللبناني من مندي تنظيم عمل املجموعات
املرتبطة باإلسرائيليني على غرار حركة «حزم» وآخرين،
ً
وأبلغه نقال عن لؤي املقداد ،املنسق اإلعالمي والسياسي
لـ«الجيش الحر» وصديق النائب اللبناني عقاب صقر ،أن
البريطانيني أرسلوا لـ«حزم»  100قاعدة إلطالق صواريخ
«تاو» .وفي  20/9/2014أبلغ العميل «ن» مندي أن دعوة
كمال اللبواني و»ب .ط» كانت بموافقة الجنرال األميركي
بول فاليلي .وفي  ،٢٣/٩/٢٠١٤أخبره مندي أنه تكلم
«البارحة» مع «نائب الوزير» (كذا) ،وطلب منه أن تتزامن
زيارة اللبواني مع موعد قمة األمم املتحدة الشهر املقبل،
مشيرًا إلى أن البرنامج السياسي واألرضية السياسية
يجب أن ينظمهما «أبو عدنان» .وطلب من «ن» تولي
موضوع الكوادر العسكرية .وفي  ،٩/١٠/٢٠١٤أجابه
مندي بأن «ب .ط» لم تحصل على سمة دخول للواليات
املتحدة ،فرد «ن» بأنه سيراجع اإلدارة األميركية في
ّ
األمر ،وعلق بأن «اإلدارة األميركية متورطة مع اإلخوان
املسلمني الذين يقفون وراء العرقلة».

صواريخ «ستينغر» للمعارضة
أبلغ املعارض السوري عمار األشقر الذي يستخدم
الرقم التركي ( ،)905062353585في إحدى املحادثات،
الصفدي (كان قد التقاه سابقًا في أماكن عدة بحسب
امللفات املقرصنة) ،أنه اجتمع مع عدد من كبار
الضباط الفارين من الجيش السوري ،وطلب من مندي
التعاون للقاء بهم .وفي  ،٢٣/٦/٢٠١٤أرسل الصفدي
إلى األشقر صورًا لصواريخ «ستينغر» ،وأبلغه أن
تسليم املعدات العسكرية سيكون على الحدود التركية
السورية .وفي محادثة بني الصفدي واسم مستعار
ُيدعى «جند الله» ،أشار األخير الى إمكان توفير
جوازات سفر ّ
مزورة ،وطلب من مندي توفير معدات
ّ
عسكرية لتصنيع صواريخ لم يحدد نوعها.
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لبناني يتطوع للقتال
مع اإلسرائيليين في غزة
ُعثر في ملفات مندي الصفدي على رسالة وجهها
لبناني يدعى «ع .غ» (مواليد  )١٩٧٣عبر بريده
اإللكتروني يطلب فيها التسجيل في وزارة الدفاع
اإلسرائيلية بهدف املشاركة في القتال في غزة ضد
الفلسطينيني.

ضابط وصحافي
الختراق «داعش»
تضمنت محادثة
بتاريخ 30/4/2014
بني مندي واملعارض
السوري محمد
عدنان حسني،
إشارة األخير إلى أن
اتصاله بصحافي
لبناني وبالضابط
املتقاعد عميد حمود
(الصورة) ،املستشار
األمني السابق للرئيس سعد الحريري ،من أجل
موضوع اختراق «داعش» .وبتاريخ  ،٢١/٥/٢٠١٤أبلغ
حسني مندي أنه فتح خط تواصل مع «أبو محيي
الدين» الذي وصفه بأنه «مسؤول املحفل املاسوني
في لبنان».

ّ
اإلسرائيليون «يدللون»
على عقار في الشوف
في محادثة جرت بتاريخ  26/5/2015بني مندي
الصفدي والسوري سليم الدليمي امللقب بـ«أبو الهمام»
حامل رقم الهاتف ،905379981052 :عرض الدليمي
على الصفدي شراء عقار في منطقة دميت – قضاء
الشوف (مساحته  16600متر مربع)« ،ضمن
منطقة نفوذ» الوزير السابق وئام وهاب .وطلب
الدليمي أن يكون له نصيب من الصفقة ،وقال إنه
سيرسل إليه العقود ورقم املحضر .وفي اليوم نفسه،
عرض الصفدي على السوري حسن القنطار ،في
محادثة بينهما ،شراء العقار .وفي محادثة ثالثة في
اليوم نفسه ،مع اللبناني يوسف رياض فخر امللقب
بـ«الكاوبوي» (مسؤول ميليشيات الحزب التقدمي
االشتراكي في منطقة الروشة في الثمانينيات) واملقيم
في الواليات املتحدة ،عرض مندي على األخير أيضًا
شراء العقار املذكور!

تجنيد عمالء وسفير منشق
ُرصدت مجموعة محادثات بني الضابط اإلسرائيلي
موتي كاهانا ومندي ،تحدث األخير في إحداها عن
«تجنيد مجموعتني موجودتني في سوريا ،وأنهما
باتتا جاهزتني للعمل امليداني» .وخالل املحادثة ّ
عي
«مندي» موعدًا لالجتماع في باريس .وفي محادثة
الحقة ،ذكر الصفدي ّأن السفير السوري في بغداد
املنشق نواف الفارس التقى القنصل الفرنسي في
تركيا مع  30شخصًا ،بينهم املدعو «أبو عدنان».
وذكر أن القنصل طلب منه اإلسراع في اتخاذ خطوات
من شأنها أن تضمن منزلتهم في املعادلة .وفي
محادثة تتعلق باملوضوع نفسه بني كاهانا ومندي،
أشار األخير إلى اجتماع ُ
سيعقد في غازي عنتاب بني
القنصل الفرنسي والفارس.

