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سياسة

إسرائيل ـ ليكس

وثائق ضابط االرتباط اإلسرائيلي مع المعارضة السورية []4

هوس إسرائيلي بحزب الله من لبنان وسوريا إلى
يبقى حزب الله الشاغل الرئيسي
للعدو اإلسرائيلي ومحط اهتمامه
واهتمام عمالئه .عشرات الملفات
ُ
التي قرصنت من الكومبيوتر
الشخصي لضابط االرتباط اإلسرائيلي
مع المعارضة السورية ،مندي
الصفديَ ،ومن هاتفه تشير الى ما
يشبه َ
«الهوس» بحزب الله .رسائل
ومحادثات وصور وخرائط كلها
تتعلق بالحزب وبتحركات قادته
وعناصره وطلبات لجمع ًمعلومات
عنه وعن خططه ،وصوال الى
مالحقة لبنانيين في الخارج على
أساس أنهم مقربون منه في
محاولة الستدراجهم .عيون عمالء
إسرائيل على حزب الله في كل
!مكان في العالم

رضوان مرتضى
ّ
بعد عملية «شهداء القنيطرة» التي نفذها
حزب الله في ّ ،2015/1/28
ردًا على اغتيال
ال ـعــدو ق ــادة فــي ال ـح ــزب ،بـيـنـهــم الشهيد
جـهــاد عـمــاد مغنية وج ـنــرال إيــرانــي في
غــارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في
ّ
منطقة القنيطرة الـســوريــة ،تلقى مندي
ال ـص ـف ــدي ،ال ـس ــاع ــة  ،17:40رس ــال ــة من
ّ
«ب ـشــار سـلـطــان» عـبــر «سـكــايــب» تـحــذر
من أن «هيبة إسرائيل في األرض ،والثمن
سيكون غاليًا فــي حــال عــدم رد الجيش
ع ـلــى الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ن ـفــذهــا حـ ــزب ال ـل ــه».
فــأجــاب مـنــدي «ه ـنــاك مخطط رح يلغي
حزب الله من شروشو ...انتظر لتشوف»!
ليرد األخير ممازحًا« :اللهم انصر العدو
اإلسرائيلي على حزب الله».

وفي الساعة  19:15من اليوم نفسه ،جرت
محادثة بني اإلسرائيلي «ناجي أرهيب»
(م ـج ـه ــول ال ـص ـف ــة) والـ ـصـ ـف ــدي ،ت ـحـ ّـدث
فيها األول عــن مـقـتــرح إســرائـيـلــي للرد
على العملية عــن طــريــق دعــم الجماعات
ّ
املسلحة في القلمون والسلسلة الشرقية
ومـســاعــدتـهــا لـلــوصــول ال ــى بعلبك .فــرد
مندي بأن املعركة يجب أن تكون منسقة
وهجومية ،الفتًا الــى أن إسرائيل قـ ّـررت
«ت ـخــديــر» ح ــزب ال ـلــه لـحــن االن ـت ـهــاء من
تجهيز األمور.
وفـ ـ ـ ــي  ،٢٤/٢/٢٠١٤جـ ـ ـ ــرت مـ ـح ــادث ــة
ب ــن «أح ـم ــد زي ـ ــدان» (م ـج ـه ــول الـصـفــة)
والـصـفــدي ،ســأل فيها األول عــن ضربة
ُو ِّجـهــت لـحــزب الـلــه ،فأجابه مـنــدي بأنها
ت ـم ــت م ـس ــاء ال ـس ـب ــت .ك ــذل ــك ُع ـث ــر عـلــى
مراسلة قديمة تعود إلــى عــام  ٢٠٠٨بني
العميل «ن .ن ».واللبناني «م .خ ».يفيد
فيها األخـيــر بــأن «د .ح ».يـقــوم بــإرســال
م ــادة  C4املـتـفـجــرة ال ــى ال ـعــراق بواسطة
«عناصر ينتمون الى مغنية».
وفي محادثة جرت في  ٢/٤/٢٠١٤بني
م ـنــدي وال ـضــابــط اإلســرائ ـي ـلــي يــوشــي
كــوبــرفــاســر (الــرئ ـيــس الـســابــق لشعبة
التحليل في الجيش اإلسرائيلي واملدير
العام لوزارة الشؤون االستراتيجية في
حكومة الكيان الصهيوني) ،يشير األول
ّ
الى أن الجماعات املسلحة في القلمون
تواصلت معه بشأن «دخــول شاحنات
كبيرة مغطاة بشوادر صفراء (يعتقد
بأنها تابعة لحزب الله) الى نفق» بمعدل
ن ـحــو ع ـشــر ش ــاح ـن ــات ي ــوم ـي ــا .وطـلــب
ّ
العمل على «تزويد الجماعات املسلحة
ب ــأجـ ـه ــزة م ــراقـ ـب ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة ت ـصــويــر
باألشعة السينية» .فأجابه كوبرفاسر
بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـم ــاع ــات ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى كـشــف
األنفاق .وكشف مندي في املحادثة أن
املعارضة السورية زودت اإلسرائيليني
بمعلومات عــن وجــود نفق فــي جنوب
ســرغــايــا يـبـعــد ثــاثــة كـيـلــومـتــرات عن
بـلــدة الـنـبــي شـيــت الـلـبـنــانـيــة ،مــؤك ـدًا ّأن
«املجموعات أبلغتني استعدادها للقيام
بهذا العمل» ،أي رصد الشاحنات عبر

استخدام أجهزة املراقبة والتصوير.
وعـ ـث ــر فـ ــي املـ ـلـ ـف ــات ع ـل ــى ص ـ ــور جــويــة
وإحــداثـيــات لبعض مــواقــع حــزب الـلــه في
مـنـطـقــة الـقـلـمــون أرس ـل ـهــا ال ـص ـفــدي الــى
كــوبــرفــاســر ،وع ـلــى رس ــال ــة مــوجـهــة من
م ـج ـه ــول ال ـ ــى مـ ـن ــدي ت ـت ـض ـمــن خ ــرائ ــط
وإحداثيات عسكرية ملوقع تابعة للحزب
غ ــرب بـلــدة الـقـصــر فــي الـبـقــاع الشمالي،
إضافة الى شريط مصور ألسير إيراني
يــدعــى عبد الحسني رضــا أميني نجفي
معتقل لــدى إحــدى املجموعات السورية
املسلحة.
وفي  ،٤/٦/٢٠١٤جرت محادثة بني قائد
«لــواء القادسية» في «الجيش الحر» أسد
الخطيب وال ـص ـفــدي ،ت ـحـ ّـدث فيها األول
عن تحضيرات لعمل عسكري الستعادة
القلمون وقطع اإلم ــدادات العسكرية عن
حــزب الـلــه ،وطـلــب مساندة عسكرية في
ه ــذه الـعـمـلـيــة .وب ـتــاريــخ  ،٣/٧/٢٠١٤قــال
الخطيب في محادثة أخرى «إن موضوع
ً
قـ ــريـ ــة ال ـط ـف ـي ــل لـ ـي ــس سـ ـ ـه ـ ــا .ال ـج ـيــش
السوري وحزب الله ّأمنا الطريق للتحرك
بحرية باتجاه الـقــرى اللبنانية والـحــدود
مــع الـطـفـيــل» .وأض ــاف إن «ه ـنــاك حركة
غــري ـبــة ف ــي الـطـفـيــل ان ـطــاقــا م ــن مــواقــع
لحزب الله في بلدتي حام وبريتال ،حيث
تم قطع الكهرباء عن البلدتني ألكثر من
تسع ساعات» .وطلب الخطيب من مندي
«التحرك بقوة ألهمية هذا املوضوع وتأثير
القلمون على العاصمة (دمشق)» ،فأجابه
مندي بأنه سيدرس املوضوع ليرى كيف
يمكن التحرك .وبتاريخ  ،٣/١١/٢٠١٤في
مـحــادثــة ثــالـثــة بــن الـخـطـيــب والـصـفــدي،
أشــار مندي الــى أنــه تــواصــل مــع «البيك»،
وسـ ـ ــأل ال ـخ ـط ـيــب م ــا إذا كـ ــان مـفــوضــا
للحوار وما إذا كانت هناك «طريقة لحل
القضية» ،من دون أن ذكر تفاصيل حول
القضية الـتــي يـتـحــدثــان عـنـهــا ،وبـتــاريــخ
 ،٧/١٢/٢٠١٤ســأل الخطيب املـتــورط في
خـطــف صـحــافـيــن أجــانــب عــن «ال ـغ ــارات
اإلسرائيلية في دير ميماس».
وفي  ،٣١/١/٢٠١٥أرسل مندي رسالة الى
اإلسرائيلي شيمرات ريغيف (العالقات

«صديق جعجع» إلى إسرائيل لمناقشة «الصفقة»!
تضمنت امللفات التي وجــدت فــي كومبيوتر مندي
ال ـص ـفــدي م ـحــادثــة ج ــرت ف ــي  ،٢٦/١١/٢٠١٤بينه
وبــن كوبرفاسر ،يذكر فيها الصفدي أن شخصًا
من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ّ
تحدث معه ،وأن هذا الشخص أعطى الضوء األخضر
لشخص آخر من طرفه لإلجتماع والتنسيق والتعاون
مع إسرائيل .وفي اليوم التالي ،في محادثة أخرى بني
كوبرفاسر والصفدي ،سأل مندي عن إمكانية زيارة
«صديق سمير جعجع» إلى دولة إسرائيل ملناقشة
تفاصيل «الصفقة» من دون االشــارة الى تفاصيل
إضافية .وســأل ما إذا كــان الجميع (فــي إسرائيل)
على علم بهذا اإلتـفــاق .وقــال إنــه مــن الـضــروري أن
يتحدث «سمير» معه غدًا .وفي  ،٢٩/١١/٢٠١٤جرت
محادثة بــن اإلسرائيلي نير بومز (مــوظــف سابق
في سفارة إسرائيل في واشنطن) والصفدي ،أشار
األخير فيها إلى أنه بعث برسالة عاجلة الى «يوشي»

حــول زيــارة «صديق سمير» إلــى إسرائيل ،لكنه لم
يتلق جــوابــا مـنــه ،فأجابه بــومــز بــالـقــول« :ســأحــاول
اإلمساك به» .وشـ ّـدد مندي على أن «سمير» ينتظر
إجابة عاجلة ،واذا كان الجواب إيجابيًا فسيستغرق
األمـ ــر ب ـعــض ال ــوق ــت ،ألن امل ـع ـلــومــات امل ـت ــوف ــرة لــدى
«سمير»« ،خطيرة جدًا وعلى أعلى املستويات».

رسائل ومحادثات وصور وخرائط كلها تتعلق بالحزب وبتحركات قادته
وعناصره وطلبات لجمع معلومات عنه (هيثم الموسوي)

معارضون سوريون
يزودون العدو
بمعلومات عن
المقاومة ومواقعها

اإلعــام ـيــة ف ــي الـكـنـيـســت اإلســرائ ـي ـلــي)،
تحت عنوان ُ«يرجى أن ترسل إلى يوشي»
(يعتقد أن املقصود يوشي كوبرفاسر)،
ّ
تتضمن «معلومات ُم ّ
سربة مــن ضباط
فـ ــي ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري» عـ ــن ت ـح ــرك ــات
لعناصر من حزب الله في قرية وادي حنا
السورية ،إضافة الــى معلومات عن نقل
مواد كيماوية من سوريا الى اليمن.

إحداثيات في القلمون
وم ــع ب ــدء ق ــرع ط ـب ــول م ـعــركــة الـقـلـمــون

األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ،أرس ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـن ـ ــدي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2015/05/09لكوبرفاسر صــورًا جوية
ل ـب ـعــض م ــواق ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي مـنـطـقــة
القلمون مع إحداثياتها كاآلتي:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”14.14’33º44 :65
E”37.24’36º30
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”13.93’33º44 :65
E”42.46’36º30
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”27.26’33º42 :67
E”28.61’36º26
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”37.69’33º42 :103
E”35.34’36º25
وف ــي  ٢٠١٥-٥-١٦ج ــرت م ـح ــادث ــة بني
كوبرفاسر والصفدي ،نقل فيها األخير
عن شخص لم يذكر اسمه في القلمون
ً
يطلب تدخال مباشرًا للجيش اإلسرائيلي
طالبًا إمداد املسلحني بصواريخ مضادة
للدروع ،بعد خسارة «الكثير من القتلى»،
وأضــاف راجيًا« :هيك سالح رح يردهن
عنا شوي .اعذرونا .تحملونا».
وفــي محادثة أخ ــرى فــي الـتــاريــخ نفسه،
أرسل مندي معلومة منقولة عن مصدر

واشنطن :إسرائيل اغتالت
ُ«ي ّ
عد اغتيال العميد السوري محمد
سليمان من قبل كوماندوس بحري
إسرائيلي قــرب طــرطــوس ـ ـ سوريا،
الدليل األول املعلوم حول استهداف
إسرائيل ملسؤول حكومي رسمي»،
هكذا تصف إحدى الوثائق الداخلية
ل ــ»وكــالــة األم ــن ال ـقــومــي» األمـيــركـيــة
 NSAالتي ّ
سربها إدوارد سنودن
أخ ـي ـرًا ع ــن عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال مـســاعــد
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري مـحـمــد سليمان
فــي  ١آب عــام  .٢٠٠٨وهـكــذا تكون
ّ
ت ـلــك الــوث ـي ـقــة ال ـســريــة ق ــد أك ـ ــدت ما
لــم تـعـتــرف بــه إســرائ ـيــل ول ــم تنكره
م ـنــذ ع ــام  ٢٠٠٨أي ض ـلــوعـهــا في
اغتيال سليمان ،وهــو ما اتهمها به
األمني العام لحزب الله ّ
السيد حسن
نصرالله سابقًا.
“سليمان كان لديه يد في  ٣مجاالت
أس ــاس ـي ــة :ق ـضــايــا داخ ـل ـيــة متعلقة
بالنظام والـحــزب ،قضايا عسكرية

حساسة ،وقضايا مرتبطة بلبنان
م ــن خـ ــال ت ــواص ـل ــه م ــع حـ ــزب الـلــه
وآخ ــري ــن ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة
اللبنانية» ،هكذا تقول «وكالة األمن
ّ
املسربة املدرجة
القومي» في الوثيقة
فــي مـلــف بـعـنــوان «ال ـج ــدول الزمني
ل ــاغـ ـتـ ـي ــاالت ـ  .»٢٠٠٨يـ ــذكـ ــر أن
نصرالله ،فــي مقابلة مــع «األخـبــار»
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أشـ ــار ال ــى أن هـنــاك
«رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا» ب ـ ــن اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال إس ــرائـ ـي ــل
لـسـلـيـمــان ودور األخ ـي ــر ف ــي حــرب
تموز  ٢٠٠٦الى جانب املقاومة.
“وثيقة وكالة األمن القومي األميركي
هي ّأول تأكيد رسمي على أن سليمان
اغتيل بعملية عسكرية إسرائيلية
ّ
التكهنات حول أن
وهي تنهي بعض
نــزاعــا داخ ــل الـحـكــومــة الـســوريــة هو
الذي ّأدى الى مقتله» ،قالت مجلة «ذي
إنترسبت» اإللكترونية التي نشرت
الوثيقة أمس.

