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سوريا
على الغالف
كشفت مجموعة «هــاكــرز» أوكــرانــيــة أن
الحكومة القطرية عقدت مفاوضات مع كييف ،في
أواخــر شهر أيلول الماضي ،لشراء أنظمة دفــاع جوي

حديثة من طراز «بيتشورا ــ ُ ،»2يعتقد أن هدفها النهائي
هو المجموعات المسلحة السورية التي تتلقى الدعم من
الخليج .الوثائق المسربة تكشف أيضًا أن هذا الفعل ،الذي

ّ
بشكل صارخ التحذيرات الروسية ــ لكل األطراف ــ من
يتحدى
ٍ
تزويد المسلحين بسالح مضاد للطائرات ،كان يجري بمعرفة
واشنطن وأنقرة وتعاونهما

وثائق

الدوحة قد سعت
بجدية لتزويد ّطرف
ما بصواريخ فعالة
مضادة للطائرات

أوكرانيا ـ ليكس:

صواريخ من قطر إلسقاط
الطائرات الروسية
عامر محسن
«سـ ــاي ـ ـبـ ــر بـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــوت» ه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
ّأسـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون
م ــؤي ــدون لــروس ـيــا وم ـن ـخــرطــون في
النزاع الداخلي القائم في البالد منذ
س ـن ـتــن .ت ـق ــوم «س ــاي ـب ــر ب ـي ــرك ــوت»،
على طريقة «أنونيموس» ،بهجمات
إلكترونية ضد مؤسسات الخصوم
وم ــواق ـع ـه ــم وت ـق ــرص ــن حـســابــاتـهــم

الـشـخـصـيــة ومــراســات ـهــم؛ وعملها
ً
يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ع ـ ـ ـ ـ ــادة حـ ـ ـ ــول الـ ـقـ ـض ــاي ــا
األوك ــرانـ ـي ــة ،وف ـض ــائ ــح ال ـف ـس ــاد في
ك ـي ـي ــف ،وال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة فــي
ّ
أوك ــران ـي ــا وروسـ ـي ــا .إل أن اخ ـتــراقــا
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ق ـ ـ ــام ب ـ ــه ن ــاشـ ـط ــو «س ــايـ ـب ــر
بيركوت» قد تكون له نتائج جسيمة
على الساحة السورية.
استوحت «سايبر بيركوت» اسمها
م ـ ــن وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي

«بيتشورا ــ  2دي»
«بيتشورا» هو االسم الذي يطلق على
مـنـظــومــة «س ــام  »3الـقــديـمــة امل ـضــادة
ل ـل ـطــائــرات ،و«ب ـي ـت ـشــورا ـ ـ  2دي» هو
نـمـ ٌ
ـوذج أوكــرانــي مـحـ ّـدث لهذا السالح
السوفياتي القديم الذي يعود تصميمه
الــى ستينيات الـقــرن العشرين .يقوم
التحديث األوكــرانــي على جعل نظام
ت ـبــادل املـعـلــومــات بــن ال ـ ــرادار وغــرفــة
ال ـق ـيــادة رق ـمـيــا بــال ـكــامــل ،وي ــزي ــد من
حركية الـنـظــام ،ويضيف تحسينات
الى الرادار لرفع دقته ومداه.
ف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـش ــائ ـع ــات ف ــي س ــوري ــا
ت ــدور حــول احتمال تسليم املسلحني
صـ ــواريـ ــخ م ـح ـم ــول ــة ع ـل ــى ال ـك ـت ــف ،ال
يزيد سقفها الفعال على أربـعــة آالف
ّ
مـتــر ،يمثل الــ«بـيـتـشــورا» ســاحــا من
مختلف تمامًا :مدى الصاروخ
مستوى
ٍ
يزيد على  35كيلومترًا ،وهو يمكن أن

ّ
يطال طائرة تحلق على ارتفاع عشرين
كـيـلــومـتـرًا ـ ـ أي إن أي ط ــائ ــرة حربية
أو مدنية تقع فــي مــرمــاه .وألن النظام
ُيستخدم فــي الــدفــاع الـجــوي الـســوري،
فقد تجد الطائرات الروسية والسورية
معاد
صعوبة في تمييز النظام
كسالح ٍ
ٍ
ّ
إذا ما التقطت بثه الراداري (الذي يشبه
موجة رادارات «سام ـ  »3السورية).
ّ
ولعل أخطر ما في التحديث األوكراني
ك ــان إضــافــة «ق ـنــاة بـصــريــة» لتوجيه
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــاة
ال ــراداري ــة التقليدية ،وه ــي ع ـبــارة عن
ك ــام ـي ــرا تـسـمــح ب ـتــوج ـيــه ال ـص ــواري ــخ
ّ
راداري ك ــام ــل ،م ــن دون
ف ــي ص ـمـ ٍـت
ال ـحــاجــة ال ــى تـشـغـيــل الـ ـ ــرادار ومـســح
ال ـه ــدف ،فــا ت ـعــرف ال ـطــائــرة أن ـهــا في
نطاق االستهداف حتى يطبق عليها
الصاروخ.

ال ـش ــرط ــة األوك ــرانـ ـي ــة («بـ ـي ــرك ــوت»،
ّ
أي «ال ـن ـســر ال ــذه ـب ــي») ،ال ـتــي حلها
ال ـن ـظ ــام ف ــي ك ـي ـيــف ب ـع ــد ت ـظ ــاه ــرات
«م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدان»؛ وش ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـنـ ـظـ ـم ــة هــو
«ل ــن ن ـن ـســى ،ل ــن ن ـس ــام ــح» .اخـتــرقــت
«س ــاي ـب ــر بـ ـي ــرك ــوت» أخـ ـيـ ـرًا ال ـبــريــد
الـ ـخ ــاص بــوي ـتــولــد كـجـيـكــوفـسـكــي،
وهــو رئيس شركة بولندية لتجارة
الـســاح اسمها  .11 Levelأوضحت
ّ
مراسالت كجيكوفسكي أن 11 Level
هي إحــدى الشركات الوسيطة التي
تقوم بشراء أسلحة ،تحت ّادع ــاءات
ّ
تحولها الــى السعودية
مختلفة ،ثم
ودول خليجية أخـ ــرى ،حـتــى تـقــوم
هــذه الحكومات ـ ـ بــدورهــا ـ ـ بتسليم
السالح الــى ميليشيات تدعمها في
سوريا وباقي دول املنطقة.
يظهر ٌ
عقد تجاري من نيسان ،2015
ً
ـا ،أن ال ـشــركــة الـبــولـنــديــة ق ــد تــمّ
م ـث ـ
ً
اعتمادها لتوريد  256رشاشًا ثقيال
م ــن ط ــراز  ZSUـ ـ  23ملـصـلـحــة ق ــوات
ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي األوكـ ــرانـ ــي بقيمة
 14.5م ـل ـيــون ي ـ ــورو .ث ــم تـظـهــر هــذه
ّ
املعدات (باملواصفات والعدد نفسه)
ف ــي ع ـقـ ٍـد لـشــركــة س ـعــوديــة ـ ـ اسمها
«ال ـق ــاي ــش ل ـل ـت ـجــارة» ـ ـ ـ وه ــي مـبــاعــة
ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ال ـس ـعــوديــة .الجيش
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،كـ ـم ــا ه ـ ــو مـ ـ ـعـ ـ ــروف ،ال
يستخدم هذه األسلحة السوفياتية،
والعقد يحتوي على معدات أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ  500رش ـ ـ ـ ـ ــاش دوشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا وم ـ ـئـ ــات
الهاونات وعشرات ماليني الطلقات،
مــن الــواضــح أنـهــا مـ ّ
ـوجـهــة لتسليح
امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة لـلـمـمـلـكــة في
س ــوري ــا وغـ ـي ــره ــا ،ول ـي ــس لـتـجـهـيــز
الـجـيــش ال ـس ـعــودي .كــذلــك يتبني أن
الشركة التي اشترت منها السعودية
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدات ،وهـ ـ ــي م ـس ـ ّـج ـل ــة فــي
ق ـبــرص بــاســم ،Blessway Limited
يديرها نائب رئيس شركة 11 Level
البولندية ،التي يفترض أنها اشترت
الرشاشات ملصلحة أوكرانيا.
ق ـنــوات الـتـسـلـيــح ه ــذه ،خــاصــة عبر

ش ــرك ــات شـ ــرق أوروب ـ ـيـ ــة ،ه ــي «س ـ ٌّـر
مـ ـعـ ـل ــن» ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ال ـص ـح ــاف ــة
وامل ـه ـت ـمــن ،وامل ـخ ــاب ــرات األمـيــركـيــة
نـفـسـهــا تـسـتـخــدم هـ ــؤالء الــوس ـطــاء
ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ـ ـ ــات
الـ ـس ــوفـ ـي ــاتـ ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،لـتـجـهـيــز
م ـي ـل ـي ـش ـيــات ـهــا حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم (وقـ ــد
نشرت الصحافة األميركية قصصًا
ـاد
عـ ــدة ع ــن هـ ــذه ال ـص ـف ـق ــات وال ـف ـس ـ ً
الـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ـت ـ ــراه ـ ــا) .غـ ـي ــر أن رسـ ــالـ ــة

جرت صفقة
الصواريخ بموافقة
أميركية وتواطؤ من
تركيا وبلغاريا

وجدتها مجموعة «سايبر بيركوت»
ّ
في بريد ويتولد كجيكوفسكي تدلل
على صفقة أشـ ّـد خطورة مما سبق،
تتضمن شراء أنظمة حديثة وثقيلة
ـت تزامن
مضادة للطائرات ،وفي وقـ ٍ
مع بدء الحملة الجوية الروسية في
سوريا.
ّ
فــي  30أي ـلــول  ،2015تـلــقــى فاسيلي
بابيتسكي ،نائب رئيس شركة level
 11لـتـجــارة ال ـســاح ورئ ـيــس شركة
 Blessway Limitedاملــذكــورة أعــاه،
رسالة من دبلوماسي أوكراني يعمل
فــي سـفــارة بــاده فــي الــدوحــة ،اسمه
فوليديمير كــوروتــس ،يشكره فيها
على «الصالت املغربية والسعودية»
التي ّ
زوده بها ،ويخبره عن «فرصة
لصنع الكثير من امل ــال» .القطريون،
يقول الدبلوماسي األوكــرانــي الــذي
يعمل مستشارًا للشؤون التجارية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فـ ــي س ـ ـفـ ــارة كـيـيــف
بـ ــالـ ــدوحـ ــة« ،ه ـ ــم ع ـل ــى وش ـ ــك شـ ــراء
(ن ـظ ــام) بـيـتـشــورا وش ــيء آخ ــر أكثر

أهمية» ،ولكن «مسألة التوصيل ما
زال ــت عــالـقــة» .فيقترح الدبلوماسي
على بابيتسكي أن تقوم شركته بنقل
هذه املنظومات (لم يحدد الى أين)،
مضيفًا أن «الـيــانـكـيــز (األمـيــركـيــن)
مـ ــواف ـ ـقـ ــون .األتـ ـ ـ ـ ــراك وال ـب ـل ـغ ــاري ــون
يعرفون (باألمر) ،وطريق التوصيل
هو ذاته».
نـكـتـشــف أي ـض ــا ،ف ــي ه ــذه ال ــرس ــال ــة،
أن وفـ ـ ـ ـ ـدًا رسـ ـمـ ـي ــا قـ ـط ــري ــا قـ ـ ــد زار
معرضًا عسكريًا أقيم في كييف في
أواخ ــر شـهــر أي ـلــول املــاضــي بغرض
االط ــاع على هــذه املـعــدات واالتـفــاق
ع ـلــى ش ــرائ ـه ــا .ث ـ ّـم ت ـع ــرض «ســايـبــر
ب ـ ـيـ ــركـ ــوت» مـ ــراس ـ ـلـ ــة داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة بــن
شــركــة ت ـصــديــر ال ـس ــاح األوك ــران ـي ــة
(«سـ ـبـ ـيـ ـتـ ـسـ ـتـ ـيـ ـكـ ـن ــو اك ـ ـس ـ ـب ـ ــورت»)
وال ـ ـشـ ــركـ ــة األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـص ــان ـع ــة
ل ـل ـس ــاح («ي ـ ــوك ـ ــروب ـ ــورونـ ـ ـب ـ ــروم»)،
بغرض التعاون إلرس ــال منظومات
«اس ـ «( »125بيتشورا ـ  2دي») الى
قطر ،إضافة الى «خيارات» أخرى لم

توضحها الرسالة.
إذا ما وضعنا جانبًا عنصر الفساد
ف ــي الـقـضـيــة (ال ــواض ــح م ــن الـسـيــاق
هو أن الدبلوماسي األوكراني ّ
يقدم
هذه املعلومات مقابل دفعات مالية
ّ
أو عـمــولــة) ،فــإن هــذه الــوثــائــق تؤكد
ّ
أن الدوحة قد سعت بجدية لتزويد
ـرف م ـ ـ ــا» ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
«طـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بصواريخ فعالة مضادة للطائرات.
ّ
وي ـ ـ ـ ــدل ذكـ ـ ــر ت ــركـ ـي ــا وبـ ـلـ ـغ ــاري ــا فــي
معرض الكالم عن «طريق التسليم»،
ّ
املستقر
بوضوح ،على أن سوريا هي
املقصود لهذه املنظومات.
ـي  16ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول امل ـ ــاض ـ ــي،
فـ ـ ـ ّ
ح ـ ــذرت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
م ــن ت ـج ـه ـيــز امل ـس ـل ـحــن ف ــي س ــوري ــا
بأنظمة م ـضــادة لـلـطــائــرات(« :ه ــذا)
سيعتبر دعمًا مباشرًا لإلرهابيني،
وع ـل ــى م ــن ي ـق ــوم ب ــذل ــك أن يـتـحـ ّـمــل
ت ـب ـع ــات ف ـع ـل ـت ــه» ،ق ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ــر
الخارجية الروسي لشؤون مكافحة
اإلره ـ ـ ــاب ،أول ـي ــغ س ـيــرومــولــوتــوف،

مضيفًا أن لدى حكومته دالئــل على
«محاولة اإلرهابيني الحصول على
منظومات صواريخ جوية محمولة
عـلــى ال ـك ـت ــف ...م ــن الـ ــدول اإلقليمية
امل ـ ـجـ ــاورة» ،وخــات ـمــا« :أري ـ ــد أن يتم
االستماع الى هذا كتحذير جدي».
ي ـت ـب ـ ّـن إذًا أن ال ـح ـل ــف األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ
ـف
ال ـخ ـل ـي ـج ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة لـ ــم ي ـك ـتـ ِ
بـتـســريــب «ص ــواري ــخ مـحـمــولــة على
ّ
ال ـك ـتــف» ال ــى امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة،
بــل خطط إلرس ــال منظومات ثقيلة
وحديثة ،تقدر على تهديد الطائرات
ال ــروس ـي ــة والـ ـس ــوري ــة ب ـش ـكـ ٍـل جــدي
وعـلــى أي ارت ـفــاع ،وأن هــذا املـشــروع
ق ــد ت ــم بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األم ـيــرك ـيــن
واألتــراك .ظهور هذه الفضيحة بعد
اإلس ـقــاط الـغــامــض للطائرة املدنية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــوق سـ ـيـ ـن ــاء يـ ــزيـ ــد مــن
إشكالية القضية ،ويثير تـســاؤالت
ح ــول م ـغــزى ت ــوري ــد ه ــذا ال ـن ــوع من
السالح الى منظمات ال يمكن التحكم
ّ
التنبؤ بها.
في أفعالها أو

مشهد ميداني

ّ
الجيش السوري في مهين ...وتقدم جديد في ريف الالذقية
سائر اسليم
ُ
جد نداءات الفصائل املسلحة إلى
لم ت ِ
جــانــب عـبــدالـلــه املـحـيـسـنــي («قــاضــي
جيش الفتح») فــي إرس ــال التعزيزات
إل ــى جـبـهــات ري ــف الــاذقـيــة الشمالي
ّ
وصد تقدم الجيش السوري ،ال بل إن
عــددًا من املــؤازريــن سقطوا في كمائن
في غير مكان.
وسيطر الجيش ،بمؤازرة قوات الدفاع
ال ــوط ـن ــي ،ع ـل ــى أحـ ــد أهـ ــم املــرت ـف ـعــات
الجبلية في الريف الشمالي املعروف
ب ـك ـت ــف ال ـغ ـن ـم ــة ش ـ ـمـ ــال قـ ـم ــة ال ـن ـب ــي
ي ــون ــس ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة على
ت ــال امل ـلــوحــة وال ــرش ــوان والــزيـتــونــة
املحيطة بكتف الغنمة .وق ــال مصدر

ّ
ميداني لـ«األخبار» إن الجيش «اقتحم
مرتفع كتف الغنمة بعد نجاحه في
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ت ـل ــة ال ـ ــرش ـ ــوان ال ـتــي
فـتـحــت ال ـطــريــق أمـ ــام الـ ـق ــوات الـبــريــة
مل ـتــاب ـعــة ال ـه ـج ــوم ت ـحــت غ ـط ــاء ن ــاري
وجوي باتجاه املرتفع االستراتيجي،
حيث دارت معارك عنيفة مع املسلحني
الـ ــذيـ ــن ان ـس ـح ـب ــوا م ـن ــه ب ـع ــد تــدم ـيــر
تحصيناتهم وسـقــوط عــدد كبير من
القتلى فــي صفوفهم» .وتكمن أهمية
تـلــك ال ـن ـقــاط ،وخ ــاص ــة كـتــف الـغـنـمــة،
ف ــي كــون ـهــا م ـط ـلــة ع ـلــى ب ـل ــدة سلمى
ً
غ ــرب ــا وع ــرافـ ـي ــت شـ ـم ــاال وتـ ـ ــال جــب
األحمر شرقًا .ويتابع الجيش تقدمه
ن ـح ــو م ــرت ـف ــع ك ـت ــف ال ـ ـغـ ــدر ،ف ــي وق ــت
تـقــوم فيه ق ــوات أخ ــرى بالتثبيت في

امل ــواق ــع ال ـتــي سـيـطــر عـلـيـهــا الـجـيــش
الـ ـس ــوري .وي ــأت ــي ت ـقــدم الـجـيــش على
هذا املحور بعد أيام من سيطرته على
جبل زاهي املطل على الحدود التركية
والدغمشلية والــزويــك وجبل الزويك
القريب من جبل النوبة االستراتيجي.
وأكد مصدر عسكري أن الجيش اتخذ
قــراره بشكل نهائي بمتابعة العملية
حتى إسقاط بلدة سلمى ،مشيرًا إلى
اس ـت ـم ــرار ال ـت ـق ــدم ن ـحــو مــرت ـفــع كتف
الـغــدر وتـطــويــق بـلــدة كـبــانــي والـتــال
املحيطة بـهــا ،والـتــي يــؤدي سقوطها
إلى انهيار دفاعات املسلحني في جبل
األكــراد ،إضافة إلى انكسار املسلحني
ً
املتمركزين شرق سهل الغاب وصوال
إلى مدينة جسر الشغور ،غربي إدلب.

كتف الغنمة مطلة
غربًا
على سلمى ً
وعرافيت شماال وجب
األحمر شرقًا
وفــي ريــف حمص الشرقي ،استعاد
الجيش بـلــدة مهني وقــريــة حــواريــن
بـ ـع ــد م ـ ـع ـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــع ت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد س ـي ـطــر

عليهما في  1تشرين الثاني.
وق ــال مـصــدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» إن
الجيش بدأ اقتحام مهني فجر االثنني
ب ـعــد سـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـت ــال املـحـيـطــة
ب ـه ــا وق ـط ــع خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد مـسـلـحــي
«داعش».
أم ــا ف ــي ح ـلــب ،فـتـشـهــد جـبـهــة الــريــف
ال ـ ّج ـنــوبــي م ـع ــارك عـنـيـفــة ف ــي هـجــوم
ً
شــنــه  16فصيال على مــواقــع الجيش
والـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـ ـ ـ ــؤازرة لـ ــه فـ ــي ب ـلــدتــي
برنة والعزيزية والتالل املحيطة بها.
ّ
ـدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» إن
وق ــال مـصـ ّ
الهجوم تشنه الفصائل منذ ساعات
صباح يوم االثنني مستخدمة عشرات
اآلليات الثقيلة ،في محاولة الستعادة
امل ـنــاطــق ال ـتــي خـســرتـهــا ،مـشـيـرًا إلــى

وص ــول تـعــزيــزات للجيش للمشاركة
في ّ
صد الهجمات على مواقعه .وذكرت
ال ـف ـصــائــل أن ـه ــا اس ـت ـع ــادت  10نـقــاط
في الريف الجنوبي ،األمــر الــذي نفاه
املصدر ،مفيدًا بانسحاب الجيش من
تلتني وبلدة لتعزيز التحصينات في
املــواقــع األكـثــر أهمية عسكريًا .ولفت
إلــى أن هجوم املسلحني كــان متوقعًا
بعد الـخـســارة الـتــي تعرضوا لها في
مـحـيــط خ ــان ط ــوم ــان خ ــال الـيــومــن
عشرات
املاضيني ،وأسفرت عن سقوط
ّ
ال ـق ـت ـلــى ف ــي ص ـفــوف ـهــم .وأضـ ـ ــاف أن ــه
ال خ ــوف عـلــى خــريـطــة الـعـمـلـيــات في
الريف الجنوبي ،ويجري العمل على
استيعاب الهجوم وإفشاله.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،س ــارع ــت ف ـصــائــل مسلحة

إل ــى فـتــح جـبـهــة ري ــف حـلــب الشمالي
والـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـج ـي ــش فــي
م ـح ـيــط ب ـل ــدة ب ــاش ـك ــوي ،ح ـيــث دارت
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مـعــارك عنيفة استمرت عــدة ساعات،
انتهت بفشل الهجوم وحفاظ الجيش
على مواقعه.

من :فولوديمير كوروتس
إلى :فاسيلي بابيتسكي
نص الرسالة:
مرحبًا فاسيلي .شكرًا على الصالت املغربية والروسية .لقد جاءت في وقتها.
املحليون (القطريون) كانوا في كييف في املعرض (معرض السالح) ،وهم على وشك
شــراء الـ«بيتشورا» وشــيء آخــر أهــم من ذلــك (انظر امللف املــرفــق) .مسألة التسليم
مبلغ
ما زالــت عالقة .جهتنا غير قــادرة على القيام بالتوصيل .لديك فرصة لصنع ٍ
جيد من املــال .حاول أن تتكلم مع العسكريني .احتمال النجاح كبير ،فاألميركيون
علم باملوضوع .طريق التوصيل هو نفسه.
موافقون ،واألتراك والبلغار هم على ٍ
سوف يتصل بك أندري باخوشيي.
أما في ما يخصني ،فالشروط هي ذاتها.
أعانقك ،فولوديمير.

نص رسالة من
شركة تصدير
السالح األوكرانية
الى شركة
صناعات الدفاع،
ّ
تحث على التعاون
لتسليم منظومات
اس ـ 125
«بيتشورا ـ  2دي»
الى قطر ،وتشير
الى «خيارات»
شراء أخرى تمت
املوافقة عليها.

وثيقة بأسماء الوفد
العسكري القطري
الذي زار كييف
لحضور معرض
الدفاع الذي أقيم بني
 22و 27أيلول ،وتم
خالله ـ على األرجح
ـ االتفاق على
توريد منظومات
الصواريخ.

