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  مقدمة

 

 الدول داخل كأفراد ،السياسي� خصومها ملعاقبة املتحدة الواليات تستعمله والذي صيت،ال يسء ماغنتسيك قانون

 أو ،املرفهة والسياسية االقتصادية هاونخب السلطة ب� الشقاق زرع خالل من الدول عىل للضغط أو ،مبارش بشكل

 تكون قد التي الوسطى الطبقة يستهدف بخطاب ،الفساد ربةمحا عنوان تحت ما دولة يف العام الرأي لتحريك

 .مكتسباتها عىل حفاظاً  الثورة يف مرتددة

 مريكيةاأل  املتحدة الواليات تدعي روس، مسؤول� ضد املتحدة الواليات يف 2012 عام صدر قانون هو عام، بشكل 

 هذا صدر ماغنتسيك ومبادىء روح عن ودفاعاً  .القاطع بالدليل تلهق من واستفادوا ،ماغنتسيك س�غي قتلوا نهمأ 

 ،وبالطها املتحدة الواليات أن مبعنى ،عاملياً  انوناً ق أصبح والحقاً  2014 عام يبو ور األ  االتحاد تبناه الذي القانون،

 .ماغنتسيك قانون بتدويل عرف ما وهو روسيا، خارج أو داخل آخر خصم أي ضد القانون يستخدمون

 قطعة قطعة الكذبة

 براودر ويليام به اتصل اعندم[ b]الروسية الحكومة قبل من احتيال قضية اكتشف[ a]رويس محامي ماغنتسيك[

 وراء الفاسدين الرشطة ضباط ضد االدعاء عىل أرص ماغنتسيك[ c]ملكتبه الروسية الرشطة اقتحام بعد مرة، ألول

 e]لذلك مثناً  حياته ودفع الفساد مواجهة عىل وأرص روسيا من الخروج ماغنتسيك رفض[ d]االحتيال قضية

 ،القضية لب هم أعاله الخمس االدعاءات أن الإ  الكاذبة، االدعاءات من كب� عدد عىل ماغنتسيك قضية تقوم

 ومنظ�ت وسياسيون أع�ل رجال فيها أسهم العام، الرأي عىل كربى احتيال قضية هي القضية أن يظهر وبتفنيدها

 نقد وأي الحقيقة قمعوا سيتب� وك� ،رةاملزوّ  الرواية فرضوا حيث ،وصحافيون وحكومات نسانيةإ و  حقوقية

 .األمريكية الرواية يف الكربى للفجوات

 ماغنتسيك س�غي قضية قراءة أولها مختلفة، سياقات خالل من ،ماغنتسيك قانون قراءة ىلإ الورقة هذه تسعى 

 األمريكية( الغربية الرواية يف العديدة والتناقضات الكاذبة االدعاءات وترشيح القانون، عليها بني التي نفسها

 باستعراض نبدأ الغرض لهذا ،براودر ويليام صلأل ا أمرييك الربيطا� املستثمر رواية عىل تعتمد والتي ،)واألوروبية

 ،الرواية هذه يف متعددة كاذبة وادعاءات شكالياتإ  ظهارإ سيتم ذلك وبعد براودر، بحسب للقضية الزمني الخط

 وذلك املصدر، بحسب أخرى مرة ويف مرة املوضوع بحسب مصنفة وهي األمريكية، الرواية فجوات عنوان تحت

 اليوم القانون تتبنى لدول متعددة، غربية محاكم لدى الكاذبة اتهاوادعائ القضية هذه فضح مدى لتبيان

 .وخارجها روسيا يف الخصوم ضد وتستخدمه

 خطاب شكاليةإ  عىل ،بتقديري األهم املثال هي ذاتها بحد فالقضية يكفي، ال ذاتها بحد ماغنتسيك قضية نيدتفو 

 ،الجنسيات املتعددة الرشكات تقوده الذي ،النيول�ايل االستع�ري النهب عن ما بلد يف األنظار يحول الذي، الفساد

 وتحرض ،ديةاقتصا كحرية والناشطون عالماإل  ومعها ،لحرياتإىل  والداعية ،والحقوقية نسانيةاإل  الجمعياتله  وتهلل

 محصور هنا وهو الفساد، يسمونه ما عىل للبالد املأساوية األوضاع عىل اللوم كل لقاءإ تموي فردية، وحقوق وتقدم

 عن ،الحكومي وغ� الخاص وقطاعهم ورشكاتهم وسياساتهم الغربيون فيه يحاسب ال ،للدولة الحكومية بالجهات

 طاملا عنه النظر يغض ما ،دولةال وفساد الحكومة عىل فقط الضوء يسلط فالفساد وغ�ها، اقتصادية جرائم يأ 

 كان 1996 انتخابات عشية% 6-2 اىل يلتسن تأييد نسبة وصلت عندما روسيا ففي ،1االستع�رية املصالح يخدم
                                                           

، وهذا بالرغم من برنامج أسمته مجلة ذا ايكونوميست مالك روسيا الساقط من الس�ء 2000 روسيا بطًال بالنسبة للغرب ففي عام كان تشوباياس مهندس الخصخصة يف1
بعد سبع سنوات، الفكرة هنا أن الغرب اذا ما أنتهت مصالحه مع الخصخصة النهبوي الذي وقف وراءه يف التسعينيات، بل أنه اعرتف بأخطائه يف مقابله له مع مجلة دير شبيغل 

 وال خلق الطبقة الفاسدة.الفاسدين يف بلد بلد ما يلقى عليهم كل اللوم دون أي ذكر للدور الغريب يف النهب 



 األمريكيون تدخل د�قراطي، غ� السلطة يف ووجوده الشعب �ثل ال أن يهمه ومل ،فساده من مستفيداً  الغرب

 همواأسو  انتخابه، عادةإل  معهم املتواطئة الفاسدة وليغاركيااأل  مع بالتعاون االنتخابية حملته ونظموا 2مبارش بشكل

 ،األجنبية الرشكات محاسبة ىلإ ووصلت ،الفساد مبحاسبة الروسية الدولة بدأت وعندما املنافس�، واسكات بقمع

 كانت يالذ املنظم النهب وفضح ،التهديد تحت أصبحت الغربية املصالح ألن بالتحرك، ماغنتسيك قضية بدأت

 دائرته فساد وفضح ،أجنبي كمسترث براودر فساد فضح الرضوري من ولهذا. للكشف عرضة أصبح روسيا له تتعرض

 ،روسيا يف النيوليربايل املنظم النهب عىل للحرب الحقيقية القصة لفهم ،املشبوهة وعالقاته ،والجهات الرشكاء من

 بحق جانباأل  املستثمرين جرائم عىل ووقحاً  سافراً  غطاءً  ،الفساد ضد املناضل ماغنتسيك قضية تشكل وكيف

 .روسيا يف والشعب والدولة االقتصاد

 .ذاته بحد الفساد عىل الحرب مسألة يف ك� وسياقها ،ماغنتسيك قضية حول وتحليل عليقت متاالخ يف

 

 

 

  

                                                           
2 http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,136204,00.html ات مثل، انقاذ امللفت يف هذا املقال سالسة رسد تناقض

 مبساعدة يلتسن الذي اصبح مكروها بفساده.الد�قراطية بتنظيم حملة ألكرث مرشح مكروه يف روسيا، اصالح روسيا 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,136204,00.html


 3موجز عن الرواية األمريكية
 الداخلية وزارة فساد عىل للتغطية قتل الذي املحامي ماغنتسيك قضية

هي قضية ملحامي عمل مع رشكة أمريكية �لكها بيل (ويليام)  ،قضية ماغنتسيك بحسب االدعاءات األمريكية -
 واالقتصاد الروسي�.يف روسيا يف العقدين قبل وبعد األلفية، يف الوقت الذي تم فيه تحرير األسواق  براودر

فإن الرشطة الروسية الفاسدة، اقتحمت مكاتبهم ورسقت أوراق تسجيل الرشكة  ،وبحسب الرواية األمريكية  -
مليون) التي  230وعندها قامت برسقة الرضائب ( ،، وحولت ملكية الرشكة لطرف رويس2007واألختام 

لصالح عدد محدود من الرشطة املتورط� يف قضية االحتيال  ،ىل الحكومة الروسيةإقامت الرشكة بدفعها 
كأفضل  ،ىل الصورة كمحامي وكله براور بعد عملية االقتحام هذهإوالفساد الكربى هذه، يدخل ماغنتسيك 

محامي يف روسيا لينقذه ورشكته، بدوره ماغنتسيك قام بتعقب األوراق الرسمية واألموال ليكتشف عملية 
يتهمه� يف قضية الفساد هذه  ،وكوزنيتزكوف) كاربوفلتقديم شكوى ضد رشطي� (االحتيال ويذهب 

ه�ل وضعه إالسكاته وتعذيبه و  ،ليتم اعتقاله بعدها يف نوفمرب 2008كتوبر أبشكل خاص يف حزيران و 
 ،عنارص من رشطة مكافحة الشغب 8عىل يد شهراً يف السجون الروسية، وليقتل يف النهاية  11الصحي ملدة 

 الذين انهالوا عليه رضباً يف زنزانته وهو مكبل. 

أن  ،(تم منعه من الدخول من قبل السلطات الروسية)الذي أصبح خارج روسيا يف حينه  براودرقرر  ،عليه -
وتحقيق العدالة يف روسيا ومكافحة الفساد تكر�ا لذكراه.  ،يكرس حياته لالقتصاص من قتلة ماغنتسيك

لفرض  ،قرار قانون ماغنتسيكسهم جون ماك�، إل أ وعليه عمل مع أعضاء يف الكونغرس األمرييك، وعىل ر 
، 2012عقوبات ضد األفراد والرشكات الروس املتورط� يف القضية واملستفيدين منها، حيث أقر عام 

 فراد يف الخارج.وتجميد الحسابات املرصفية لهؤالء األ  ،منع السفر والعقوبات تقوم عىل

قراره إذ تم إ  ،من خالل معاقبة هؤالء األفراد ،ليصبح حملة دولية للضغط عىل روسيا ،الحقاً تطور القانون -
لتبني أوروبا للقانون كان هناك املقرر الخاص  ،وعىل رأس حملة التحريض 2014 يف االتحاد األورويب عام 

شرتايك سويرسي الجنسية ومعه النائبة األملانية عن ندريا غروس، اإل أ نسان للربملان األروريب لقضايا حقوق اإل 
 ، ومع الوقتتحول القانون ألداة عقوبات ملختلف الدول 2017يف عام  ثم حزب الخرض ماري لويز بك. ومن

ول ملفت وهو تح "نسان"األنظمة السلطوية" واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإل  واجهة تحول الخطاب مل
  .20204منظمة عام  24طلقته أ ك� حصل يف النداء الذي لتطبيقات استخدام القانون، 

  

                                                           
3 .htm28314jhrg115-html/CHRG/28314jhrg115-https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG 
4 -sanctions-magnitsky-global-for-call-organizations-international-release/24-sshttps://gfintegrity.org/pre

pandemic-coronavirus-exploit-to-seeking-regimes-authoritarian-on/  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115jhrg28314/html/CHRG-115jhrg28314.htm
https://gfintegrity.org/press-release/24-international-organizations-call-for-global-magnitsky-sanctions-on-authoritarian-regimes-seeking-to-exploit-coronavirus-pandemic/
https://gfintegrity.org/press-release/24-international-organizations-call-for-global-magnitsky-sanctions-on-authoritarian-regimes-seeking-to-exploit-coronavirus-pandemic/
https://gfintegrity.org/press-release/24-international-organizations-call-for-global-magnitsky-sanctions-on-authoritarian-regimes-seeking-to-exploit-coronavirus-pandemic/


 7 6 5 الزمني براودر خط

 يرمتاج ال عالقة له بقضية ماغنتسيك.إ فتح تحقيق مع رشكة  2004 .1
 ).براودر(حديث مع شخص ال يذكره  براودرغالق التحقيق بشكل مؤكد بحسب مصادر إ تم  2005 .2
 نذار أو سياق.إ ىل األرايض الروسية بدون سابق إ براودرألغت السلطات الروسية تأش�ة دخول  2005 .3
 .أموالها خارج األرايض الروسيةحسابات رشكاته ونقل  براودرأفرغ  2006 .4
 ،رايض الروسيةىل اإلإة دخوله � عادة تاشإ يطلب من مدفيديف  براودرخالل مؤمتر دافوس   2007 .5

 ومدفيديف يتعاون.
اتصل بالصندوق واخربهم بأن الهيئة  ،سابيع الضابط كوزنيتزوف من وحدة الجرائم الرضيبيةأ بعد عدة  .6

 رايض الروسية جابة عليها قبل املوافقة عىل دخوله لأل ويجب اإل  ،سئلة حول بعض الوثائقلديها بعض األ 
 يقول أنه رفض محاوالت االبتزاز هذه. براودر .7
وظف� (يف رشكة شقيقة باقتحام مقر الصندوق ورضب أحد امل ،عنرصاً من الوحدة 25قام كوزنيتزوف مع  .8

 براودرختام (يف اليوتيوب الذي أنتجه وراق األصلية للرشكة واأل ) ومصارة األ "يسون "الشقيقةمدانكن وجي
 يذكر مصادرة الس�فرات والكمبيوترات والوثائق وشهادات امللكية وال ذكر لالختام). 2009عام 

 .باستخدام الوثائق التي صادرها كوزنيتزوف ،مجرم� 3ىل إيرمتاج إ من رشكات  3تم نقل ملكيات  .9
املجرم� وجدوا حساباتها فارغة، فسعوا السرتداد أموال  إىل أننظراً  ،فالس الرشكات الثالثةإعالن إ تم  .10

 .مليون دوالر 230وبلغت  ،الرضائب وحصلوا عليها برسعة فائقة
جابة إ ىل مختلف السلطات الروسية بال جواب، باستثناء إقامت ايرمتاج بتقديم عرشات الشكاوى  2008 .11

التي خلصت اىل أن عملية االحتيال يتحمل مسؤوليتها  ،واحدة من هيئة التحقيق لدى الدولة الروسية
 صندوق ايرمتاج.

 بأفضل محامي يعرفه يف هذا املجال (ماغنتسيك) وعينه للتحقيق يف عملية االحتيال.  براودراتصل   .12
 خراج فريقه من روسيا ولكن ماغنتسيك أرص عىل البقاء ومحاربة الفساد.إ عىل  براودرحرص  .13
 تم اعتقال ماغنتسيك للضغط عليه ليتنازل عن شهادته يف اكتوبر. .14
يتعرض ماغنتسيك لشتى أنواع التعذيب خالل فرتة اعتقاله. ويوثق االنتهاكات بحقه عىل شكل شكاوى  .15

 دارة السجن.وجهت إل 
وقصة صندوق ايرمتاج ويذكر  ،ينتجان فيلم مدته عرش دقائق عن الفساد يف روسيا  براودرو ايرمتاج  0092 .16

 براودروبعد تعرضه بحسب  ،، وهذا قبل أسابيع من وفاتهفيه ماغنتسيك بشكل عريض فقط يف النهاية
 .الحقاً، للتعذيب وتدهور حاله الصحية

 ورضبته وهو مقيد حتى املوت. ،من قوات مكافحة زنزانة ماغنتسيك 8اقتحمت قوة مكونة من  .17
 
  

                                                           
5 Browder, Bill, Red notice, 2015, Simon & Shuster, New York  
6 WfRw-https://www.youtube.com/watch?v=ok6ljV  
7 untouchables.com/eng-https://www.russian/  

https://www.youtube.com/watch?v=ok6ljV-WfRw
https://www.russian-untouchables.com/eng/


 )رئيسية عنواين( فجوات الرواية األمريكية

 واملحاكم الوثائق من العديد وهناك ماغنتسيك، لقضية مريكيةاأل  الرواية يف والتناقضات الفجوات من الكث� هناك

 مرجع كل أوردها التي التناقضات رسد األفضل ومن ،جميعها رسدها الصعب ومن ،براودر ادعاءات نقضت التي

 القضية، يف األهم والفجوات للتناقضات ،رئيسية عنواين أدناه كمقدمة ولكن أكرث، الصورة ضحتلت مشرتك بشكل

 :املراجع بعض سأفصل وبعدها

 .االستث�ري ايرمتاج لصندوق تابعة لرشكات الرضائب أموال من 230 رسقة قضية

 .محاميا ليس ماغنتسيك .1

 ،اآلخرين الشهود أقوال عىل والتأث� األدلة خفاءإ  يف ومتورط ،الرضيبي التهرب بعمليات متورط ماغنتسيك .2

 .الرشطة يساعدوا أن املمكن من كان الذين

 .مربران وماغنتسيك االستث�ري ايرمتاج صندوق مع التحقيق .3

 .دةللشها طلبه فور منها الهرب حاول بل ،روسيا يف البقاء عىل يرص مل ماغنتسيك .4

 .املوت حتى السجن حرس من أي أو ،الشغب مكافحة قوات من 8 يرضبه ومل ،يقتل مل ماغنتسيك .5

  .وفردي موجه بشكل بالعقوبات استهدافهم ليتم ،ملاغنتسيك مثبتونو  معروفون قتلة يوجد ال .6

 وأم�كا سويرسا يف سقاطهاإ  تم، براودر فريق أطلقها التي الخارج إىل الرضائب أموال تهريب قضايا .7

 .براودر قدمها التي األدلة بطالن حوالاأل  بعض ويف األدلة كفاية لعدم والسويد،

 .وفاته بعد إال براودر إىل بالنسبة مه� يكن مل ماغنتسيك .8

 



 خرىأ  وفساد احتيال وقضايا رضيبي تهرب االستث�ري، ايرمتاج صندوق

 .القرشية والرشكات الرضيبي التهرب �وذج عىل قامئة ،ايرمتاج صندوق عمل طبيعة .1

 غ� بشكل الرمادية السوق يف غازبروم سهمأ  لرشاء ،القرشية الرشكات هيكلية باستغالل ايرمتاج صندوق قام .2

 .رشعي

 وتزييف القانون عىل باالحتيال ،كامليكيا جمهورية يف االستث�رية تشجيع قوان� باستغالل ايرمتاج صندوق قام .3

 . الرضيبية التخفيضات عىل للحصول الجمهورية يف استث�ره

ً  ووظف الخاصة، االحتياجات ذوي لتوظيف ،الرضيبية التخفيضات قانون باستغالل ابرمتاج صندوق قام .4  عددا

 .وهمي بشكل منهم

 الذي والتحقيق كامليكيا، يف الرشكات من لعدد) بشخصه( التنفيذي املدير فهو براودر يدعيه ما عكس عىل .5

 .الزبائن حدأل  تعودان واللتان اجايرمت لصندوق الوحيدت� بالرشكت� معنا يكن مل ،الروسية السلطات أجرته

  



 قراءة يف مضمون الوثائق واملراجع

 نظراً  محدودة، القراءة هذه ،براودر رواية تنتقد أو تؤيد التي واملواد، واملراجع الوثائق بعض من مجموعة تالياً 

 استخراج عىل قدريت وعدم الروسية، للغة فهمي لعدم منها التحقق الصعب من كان التي األمور من عدد لوجود

 :مبارش بشكل منها التحقق �كنني التي باملسائل املالحظات حددت لذلك مبارش، بشكل الوثائق بعض

 :8الكواليس خلف – ماغنتسيك" متثيلية" قانون وثائقي بحسب

كانت حارضة  ،وزميلة لس�غي ،نسانواملقرر الخاص للربملان األرورويب لحقوق اإل  ،والدة س�غي ماغنتسيك  .1
الثالثة عىل أن ماغنتسيك ك� تقول السلطات الروسية هو ، أجمع براودريف حفل توقيع كتاب بيل 

 محاسب.
ا مات، بسبب اإله�ل إ�نفسه ووالدة س�غي ماغنتسيك، فإن س�غي مل يقتل و  9غروس هدريأنبحسب  .2

استطاع  ،ىل موتهإفهو يدعي بكتابه أن س�غي خالل التعذيب والرضب الذي أدى  براودر، أما الطبي
كان قد قال له (عندما كان يثق به  براودرأن  ،نه وبحسب تغريدة للمخرجأ ال إ ، يف لندن اودربرب االتصال 

 .كمعارض لبوت�) أنه ال يعلم كيف تويف ماغنتسيك
أن س�غي ماغنتسيك بطل فضل أن يكافح الفساد عىل حياته  ،يدعي رأسا حربة الرتويج للقانون يف الفيلم .3

تستخدم  ،الهانئة، ولكنه� يبديان الذهول واملفاجأة عندما يقدم له� املخرج أوراقاً يف اللغة الروسية
كمرجع ودليل عىل ادعاء ماغنتسيك ضد الرشطة الفاسدة يف روسيا للسلطات املعنية، بين� األوراق يف 
الحقيقة هي استجواب ملاغنتسيك حول عمليات التهرب الرضيبي واالحتيال التي قامت بها ايرميتاج، 

 ثالثة لدينال هذه، هنا وكان ماغنتسيك املحاسب الذي ساعد يف عمليات االحتيا ،يف روسيا براودررشكة 
 هنا: الفتةأمور 

 والتقارير املعلومات استقاء عىل قرارهم بنوا األمريكي� بأن يتباهي كان ،البداية يف غروس نأ  األول •
 ولكن األورويب، للربملان هو قدمه كالذي ،صلد تقرير تكوينل الفرصة لهم تتسن ومل ،وحده براودر من
 تراجع للفساد، كمكافح ماغنتسيك البطل قضية كل تهدم التي شكاليةاإل  األوراق عن املخرج سؤال عند

 .واعتمدت عىل ترجمته براودرها من علي تحصلت الوثائق وهذه ،الروسية تكلمأ  ال أنا وقال غروس

 فيها، الغوص تريد ال وأنها التفاصيل تعلم ال أنها قالت التي ،لويز ماري فعل رد هي الثانية شكاليةاإل   •
 .اهت�م لكون أساس القضية موضع شك أي تعر ومل

 تعديل 23 ضافةإ  تم قد كان الربملان من 2014 عام صدر الذي القرار أن ، أهمية واألكرث الثالث األمر  •
 وأنه ،10محامي وليس محاسب هو ماغنتسيك أن عىل تؤكد كانت أغلبها الثا�، كانون جلسة يف عليه

فهل متت هذه التعديالت بعد  .براودر بيل أقوال سوى للفساد مكافحته عىل دليل يأ  يوجد ال
حقاً وفعل خ�اً بالتنويه لهذا الخطأ؟ أم أنه كان املقابالت التي أجراها الفيلم، وبالتايل فاملخرج كان م

 أمام الكام�ات؟ سابقاً للفيلم وكان أندريه وماري لويز يعل�ن، ولكنه� مل يريدا أن يحرجا
، عندما اقتحم مقر الرشكة لرسقة األوراق 2007بدأت يف عام  كاربوف عأن مواجهته مبراودر يدعي  .4

 كاربوفدوالر التي دفعتها الرشكة كرضائب، بدوره قام  230وبالتايل نقل ملكية الرشكة ورسقة ال ،ختامواأل 
 ،بسبب الحملة الدولية التي تستهدفه بحسب قانون ماغنتسيك ،برفع قضية تشه� ضد براودر يف لندن

ىل حد إقد برأ صفحته  كاربوفيقر القايض أن  11قرار املحكمة الصادرعالمية املرافقة لها، والحملة اإل 
العلم بان املحكمة قد ال تقف مكتوفة  براودرمن خالل الوثائق املقدمة للمحكمة، وأن عىل  ،معترب
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وهو خارج من  براودر، يف الفيلم يقابل املخرج  كاربوفذا استمر بالتشه� ضد إ األيدي يف املستقبل 
 "مغالطات" 4بترصيح يف براودر الجلسة ويرصح 

o  ك� كان يدعي  8، وليسو 7أن الحرس "عنارص مكافحة الشغب" الذين قتلوا ماغنتسيك أصبحوا
 مل يكن يف الزنزانة. كاربوفوهو أن  براودر، وذلك لتفصيل تقني سخيف باعتبار براودر

o  هذه املحاكمة.طالق من خالل قد برأ صفحته عىل اإل  كاربوفأن القايض مل يقر بأن 
o .أن القايض قد شجعه عىل االستمرار يف حمالته هذه 
o  ًموال الرضائب أ يف ع� العاصفة ليس ألنه رسق  كاربوفأن  ،مغالطة رابعة محورية تظهر الحقا

 2004، أي يف عام 3، وأن عالقته� تعود لقبل قضية ماغنتسيك بسنوات براودروفاسد ك� يدعي 
 يف روسيا. براودرع�ل أ تحقيقاً يطال رشكات و 12 كاربوفح� افتتح 

أنصار قانون ماغنتسيك حول الحرس، البعض يقول قوال ب� وهي تضارب األ  ،مغالطة عامة تظهر يف الفيلم .5
نه من إأنهم حرس السجن، في� يرص البعض عىل أنهم عنارص "مكافحة الشغب" وك� يوضح املخرج، ف

عدا كونه من الصعب عليهم  ،شخاص لقتل رجل مكبل ومريضأ غ� الواضح ملاذا هناك حاجة لث�نية 
 الحركة يف زنزانة بحجم زنزانة ماغنتسيك.

لوثائق االستنتاجات يف قضية بأنه اعتمد عىل صحافي� استقصائي� يف تحصيله  براودريظهر الفيلم ادعاء  .6
 .براودرىل إن هؤالء الصحافي� نفسهم يعزون مصادرهم إ ال إ ماغنتسيك، 

، واملعارض ن ماك�، منظمة الشفافية الدوليةجراء مقابالت يف الوثائقي، السيناتور جو جملة الرافض� إل من  .7
أكرث هو أنه (نفالني)  الالفتخ� هنا من أهم املروج� لقضية ماغتسيك، ليكيس نافالني، ولكن األ أ الرويس 

ويف العام املايض  .نفسه براودرمتهم بالع�لة للمخابرات الربيطانية عن طريق  ،بحسب الحكومة الروسية
يظهر فالد�� أشوركوف اليد اليمنى لنفانيل ورشيكه يف  ،13فيديوكانت الحكومة الروسية قد نرشت 

مليون دوالر سنويا، لتغي� الرأي العام  20مؤسسته ملكافحة الفساد، حيث يناقش معه دعم املنظمة ب 
وط�نتهم من أن التغي� لن  ،والتحالف مع النخبة ،يف روسيا من خالل الربوباغاندا واملظاهرات الحاشدة

نه مبلغ كب� ولكنه ألصحاب مصالح تقدر بالبالي� يعد مقبوالً، الشخص املقابل توم �س مصالحهم، وأ 
ىل إفورد، هو موظف يف السفارة الربيطانية يف لندن (االجت�ع حصل يف لندن بعدما انتقل أشوركوف 

فورد هناك) وتتهم السطات الروسية توم فورد بالعمل للمخابرات الربيطانية، عالوة عىل ذلك يدعو 
 أشوركوف لالستعانة بتمويل الشفافية الدولية، التي متولها بريطانيا لتجنب التمويل املبارش.

 :201914 عام الصادر نساناإل  لحقوق األوروبية املحكمة حكم بحسب

 اعتقال الحكومة الروسية مربر وغ� تعسفي وذلك نظراً للحقائق التالية: .8

 من قبل رشكة ايرمتاج وأن التحقيق بخصوصها مربر.دلة عىل التهرب الرضيبي أ أوال لوجود  •
 .رباودرلتورط ماغنتسيك يف مساعدة زبائنه عىل التهرب الرضيبي ومنهم رشكة ايرمتاج العائدة  •
خفاء األدلة عىل إ وتلقينهم كيفية  ،التأث� عىل بقية الشهود ن ماغنتسيك عمل وحاوأ دلة عىل أ وجود  •

 عملية التهرب الرضيبي.
 وكرانيا أو بريطانيا.أ ىل إأن ماغنتسيك كان بالفعل يخطط للهرب من روسيا  •
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 عىل ايرمتاج ادعاء بخصوص، 2021 عام الصادر السويرسية املحكمة عن الصادر جراءاتاإل  غالقإ  نتيجة بحسب

 :15الروسية الدولة من املسوقة للرضائب أموال بغسيل للقيام ،بالتواطؤ سويرسا يف أفراد

 .وجدت املحكمة أن االدعاءات باطلة .9

 .ن املدعي ال �لك أحقية صفة االدعاءأ وجدت املحكمة  .10

 غروس أندريه تقرير عىل 2014 ثا� كانون يف األورويب الربملان من قرارهاإ تم التي الربملانية التعديالت بحسب

 :201316 نوفمرب يف الصادر

 .زبون وليس مديراً ملاغنتسيك براودر .11

 .ماغنتسيك محاسب وليس محامي .12

 .براودرال وجود لدليل عىل أن ماغنتسيك حارب الفساد أو ادعى ضد الرشطة الفاسدة سوى أقوال  .13

 .ثباتات بالقتل العمد وحتى غ� العمدإ ال يوجد  .14

  .ال يوجد متهمون واضحون أو معروفون (ليتم استهدافهم بقانون ماغنتسيك شخصيا ك� يروج خطابياً) .15

 .ال يوجد دليل عىل تورط وزارة الداخلية .16

تتساقط كل قصة ماغنتسيك البطل،  ،خ�ةوخصوصاً األربعة األ  ،خذ التعديالت بع� االعتبارأ ذا تم إ  •
 وتسقط ادعاءات الفروسية يف االقتصاص من قتلته.

 :17بريفزون قضية يف االست�ع جلسات حول J'accuse news  قناة تسجيالت بحسب

 يف الرضائب أموال من دوالر مليون 230ال من ءجز ل ة بريفزونبرسق ،مريكيةاأل  السلطات فيها ادعت القضية 
 :براودر هو القضية لهذه الرئييس املصدر أن براودرو  األمريكية الحكومة تعرتف والتي ماغنتسيك، قضية

التي تسببت معلوماته ووثائقه يف  ،استدعائه للشهادة يف القضيةمن استالم عدة مرات تهرب  براودر .17
 رفعها ضد رشكة بريفزون.

وعالقته بالتحقيق ، 2004يكذب بخصوص التحقيق الذي فتحته السلطات الروسية ضد رشكته عام  براودر .18
أنه  براودرظهار أي دليل، يقول إ، بدون 2005مع ماغنتسيك، ويدعي أن ذلك التحقيق كان قد أغلق عام 

 متأكد بشكل تام من إغالق التحقيق ولكنه ال يذكر من قال له ذلك.

وأنه مل يذكر ذلك وال مرة  ،يقر بأنه يخفي حقيقة أن ماغنتسيك مل يدرس وال يقتني شهادة محاماة براودر .19
أثناء ادعائه بأن ماغنتسيك هو محاميه. بالرغم من أنه يقر بأن ماغنتسيك شهد بأنه محاسب وليس 

نه يقول أنه مل أ ال إ ميه محامي لدى رشكة فايرستون دنكن، وكذلك بالرغم من ادعائه بأن ماغنتسيك محا
 طالق.ير توقيع ماغنتسيك عىل اإل 

عند سؤاله حول كل األوراق التي توثق تحقيق السلطات الروسية بتهم التهرب الرضيبي بخصوص أع�ل  .20
هميتها ألنه مل يدرس املحاماة أ و  ،وعدم قدرته عىل فهمها ،معرفته بالوثائق براودريف روسيا، ينكر  براودر

 وال يفهم بالقانون الرويس.
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بأي حقائق تذكر   ،كاربوفيقر بأنه ال يستطيع نقض أو مخالفة حكم القايض الربيطا� لصالح  براودر .21
حيث يقول  ،باملسؤولية يف قتل ماغنتسيك) براودرسوى اعتقاده الشخيص (الرشطي الرويس الذي يتهمه 

 بتعذيب أو قتل ماغنتسيك. كاربوفالقايض أنه ال يوجد أي دليل عىل اتهام 

(ايرمتاج) بجيسمون  براودرعطائه اسم مزيف، وعالقة إخفاء عالقته بشعشعوع بإ نه حاول أ  براودريعرتف  .22
حيث عمل ماغنتسيك طوال الوقت يف جيمسون دانكن،  ،وماغنتسيك تعود للتسعيناتدانكن وشعشوع 

 .مبارشة حول عمليات التهرب الرضيبي وبراودر وامر والتوجيهات من شعشوع وتلقى األ 
 18ماغنتسيك بعد موته غ� دقيقةن ادعائته حول محاكمة س�غي أ يؤكد  براودر .23

 :19األورويب للربملان غروس ندريأ  تقرير بحسب

 ،والدفاع عن السوق الحر ،ونفي تهم الفساد والتهرب الرضيبي ،كرجل نزيه براودرظهار إالتقرير معني ب .24
 برباودرخرض الخاصة �دح غروس بعمليات االبتزاز األ ذلك  كرث منأ، وعنه أكرث من قضية ماغنتسيك نفسه

 .كافحة الفسادصالحية ملإ ع�ل أ نها أ عىل 

ن قضية أ تقديم أي دليل عىل  براودروثائق، عندما طلب من  ةيأ بدون  براودرغروس يتبنى رواية  هنا .25
ن مصدره مجرد كالم من شخص ال يذكر من أ مريكية أقر مام املحكمة األ أ  2005غلقت عام أ كامليكيا قد 

ن التحقيق مع ماغنتسيك هو نتيجة أ ويعرتف غروس يف تقريره  ،غلقتأ ن القضية أ كد من أولكنه مت ،هو
 .بشكل ضمني 2004الستمرار تحقيق عام 

 وثائقييقدمها للتحقق، وهو ك� ظهر يف ولكنه مل  ،نه تلقى وثائق مرتجمة من قبل ايرمتاجأ يقول  غروس .26
 .براودري من وثائق أ مل يدقق  أندريه نيكراسوف

 .ه�ل الطبيإل ل  �ا اتهامإ ال يوجد اتهام بالقتل،  .27

بشكل مثبت  ،وىل معاقبة أفراد متورط� يف مقتل ماغنتسيك بشكل مبارشإبين� يسعى قانون ماغنتسيك  .28
عىل ويحث السلطات الروسية  ،غ� قابل للشك، فالتقرير يقر بعدم وجود أي يق� تجاه أي من املتهم�

 لتحقق واستخالص الحقيقة.ا

وتعتمد عىل مساعدتها فيها، بين� بحسب  ،حداث والتفاصيلمطلعة عىل األ يف الفيلم تبدو ماري لويز غ�  .29
 .سنوات 3غروس كانت منخرطة يف الجلسات من 

  .السيطرة عىل والدة س�غي ماغنتسيك وأقوالها أمر ينفيه غروس يف تقرير .30

ن ك� يظهر وثائقي كول ،تتبع مسار األموال الذي يدعيه غروس من خالل محقق� مستقل� مختلف� .31
 .براودرمرجعيتهم تحقيقات ووثائق أندريه نيكراسوف، فهؤالء الصحافيون 

أنه رغم ، براودرغنتسيك غ� متأثرة ببيل أن والدة ماب اإليحاءتقرير فقرات ال ىيحاول غروس يف أحد .32
بنها قد رضب إ أن  ،أصبح فرداً من العائلة، وأنها مقتنعة بعد جلسة مع مبادرة املجتمع املفتوح للعدالة

أن ابنها تويف نتيجة تدهور  اعتقادهانها يف فيلم نيكراسوف تؤكد أ ال إ ه�ل، حتى املوت، ومل �ت بفعل اإل 
عىل مقابلة الوالدة يف الوثائقي  براودرجدير بالذكر أن رد فعل بيل ه�ل الطبي، وضعه الصحي واإل 

 ىل حد كب�.إكانت مضخمة ومبالغ فيها  ،بشكل خاص

                                                           
18 Krainer, Alex, The Killing of William Browder, 2017, Equilibrium, Monaco  
19 en.asp?fileid=20084&lang=en-XML2HTML-https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref  

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20084&lang=en


كل بند من بنود  دايةيقول غروس أنه اتبع منهجية محايدة، وأنه سيطرح وجهة السلطات الروسية يف ب .33
ن أ طالق، واألهم ال أن التقرير يف الحقيقة ال يؤمن مساحة كافية لرسد الرواية الرسمية عىل اإل إ القضية، 

ال مرت� لفرتة مجموعها ال يتعدى إ طار هذا البحر إغروس الذي ال يتكلم الروسية، ومل يزر روسيا يف 
 .يامأ األربعة 

والتي تؤكد محاربة ماغنتسيك للفساد ، براودرىل املراجع املفصلية يف رواية إال يرفق أو يش�  التقرير .34
 .وبراءة رشكة ايرمتاج من الفساد واالحتيال

بين�  ،وبراودريضيف الكث� من االنطباعات الشخصية والعاطفية والنبيلة لوصف أهل ماغنتسيك  التقرير .35
ثر ، وهذا يتسبب بانحياز عاطفي مسبق قد يؤ ال يوجد أي شخصيات تذكر لجانب الطرف الرويس الرسمي

 عىل حكم القراء.

 .غازبرومهناك بعض التعليقات إضافية حول التقرير ضمن عنوان  -

  



 روسيا يف الحقيقيون اللصوص

  شخصيات

 41ون الفساد يف دولة كليبتوقراطيةبيحار  ،طال خارق�بعالمية عاطفية أل إ يقوم قانون ماغنتسيك عىل حملة 
ماغنتسيك وبيل براودر، لذلك من الرضوري تفنيد الصورة  بشكل رئييس، بطال هنا هم"روسيا" واأل  42ديستوبية

والتي تتبناها  -رواية براودر- لتفنيد الكذب الذي تقوم عليه الحملة ،ثك� فندنا األحدااملثالية للشخصيات 
يات النهب ك� سيتم هنا تبيان عمل ن كان بتعديل طفيف.إ و  ،ورويبمريكية والربيطانية واالتحاد األ الحكومتان األ 

 التي قام بها براودر ورشكاؤه لروسيا االتحادية. ،املنظم

وعالقاتهم بالجر�ة املنظمة  ئهىل رشكاإولكن يجب أن �تد  ،فإن فضحه يبدأ من مذكراته ،براودرإىل بالنسبة 
اودر ولكن الصورة املثالية التي رسمها له بر  ،فاملعلومات شحيحة حول شخصه ،ماغنتسيكإىل ، أما بالنسبة والفساد

 .حداثفنيد األ بعد موته تفند تلقائيا مع ت

a( براودر" بيل" ويليام 

 خلفية •

من عائلة يسارية، جده كان رئيس الحزب الشيوعي األمرييك يف عهد ثيودور روزفلت،  بيل براودر، يتحدر -

 قضية يف شهادته خالل 2015ىء عام جوكانت عائلته مالحقة يف العهد املكاريث، حجة تذكرها براودر بشكل مفا

 1998 عام بالربيطانية واستبدلها ،األمريكية جنسيته عن تخىل أنه باتإث يحاول املحامي كان عندما ،بريفزون

 جنسيته عن يتخىل ومن ،)رويس يف يرتكز وقتها عمله جل كان( البحار عرب استث�راته عىل الرضائب دفع ليتجنب

 شيوعية عائلة من أنه ذكرى براودر اسرتجع لذلك ،الرضيبي بالتهرب يتعلق ال األمر أن ثباتإ  عليه األمريكية

فإن جده اتهم بالخيانة بالنهاية من قبل  ،وبحسب كل�ت بيل براودر نفسه أنه الإ ، 43،الجلسة خالل مالحقة

 .44مكانية تعايش الرأس�لية والشيوعيةاالتحاد السوفييتي لدعوته إل 

كة رشف عىل مقرتحات لخصخصة رش أ  قد حيث كان ،شاريةبداية عمله كموظف يف رشكة بوسطن االستثيف   -

أنه اكتشف يف حينها أن الرشكات البولندية  45"2015ندية، ولكن يروي يف كتابه "املذكرة الحمراء، الباصات البول

ؤه يف اتتم خصخصتها مقابل قيمة أقل من ربحها السنوي، وهذه كانت أول استث�راته وعلم وقتها أن هذا ند

 أوضح نظرته االقتصادية تجاه روسيا وفهمه لتحرير األسواق فيها، فيقول: ،الحقاً يف رشكة سوملون بروذرزالحياة. 

" I wanted to tell everyone at Salomon that they were giving money away for free in Russia" 

"روسيا يف مجاناً  املال يوزعون أنهم سولومون يف للجميع أقول ان وددت"  

 االخرض االبتزاز •

ن الفساد والنهب وخرق القوان�، مي مرحلة من مراحلها أ س�ة براودر املهنية ال تخلو يف بحسب الكتاب، ف -

فهو عمل لدى روبرت ماكسويل (والد غايل� ماكسويل املتورطة كرشيكة يف جرائم جيفري ايبست�، والدها 

ة والفضائحية يف بريطانيا، ومتورطا يف العمل مع املخابرات الصهيونية، يروبرت كان من حيتان الصحافة اليمين
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45 , Simon & Shuster, New York1520Browder, Bill, Red notice,  
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لرغم من تحذير الكث�ين له، وبعدها عمل مع عىل اوذلك  ،الغامض) وهناك الكث� من القصص حول موته

وأنه كان لن يجد غ�هم مستعداً لتوظيفه بعد  ،وهو يقر يف كتابه أنه كان يعلم بفسادهم سولومون، خوة األ 

صندوق ايرمتاج، . بعدها أسس براودر سوروسن مستشارا ملستثمرين كجورج كافضائح ماكسويل، وهناك 

 وادموند، وه� أيضاً شخصيتان غارقتان بالفساد ك� سأوضح أدناه. ستاينمتزبالرشاكة مع بيني 

ً أ  ،املهم هنا أن براودر مل يهتم - ويف  ،بحسب كتابه بفضح الفاسدين من حوله قبل أن تنتهي مصلحته معهم ،بدا

طالق، فسجله سجل رجل عمل يف رشكات ومؤسسات معروفة ومفضوحة حاالت كث�ة مل يفضحهم عىل اإل 

 Investor"عليه  أنه بنى س�ة مهنية عىل يشء يطلق ن براودر يدعيبالفساد يف أم�كا وبريطانيا وهذا مهم، أل 

activism"  ، رشكات التي �تلك فيها أسهم قليلةسهم يف الصحاب الحصص الكربى من األ أ حيث يفضح فساد، 

وبذلك يحقق العدالة وأرباح استث�رية، والحقيقة أن ما يقوم به يعرف باالبتزاز األخرض، حيث يهدد الرشكاء 

 دارة.حتى يحققوا مصالح من داخل الرشكة ال �كن تحقيقها بالتصويت داخل مجلس اإل  ،بعضهم بفضائح فساد

 النبيلة براودر مهمة •

كرث سقاط املرشح الشيوعي األ ومع ذلك هو انخرط إل  ،مافيويونأيضاً يقر براودر أن يلتسن وبطانته فاسدون  -

كسب يلتسن إذا شعبية من يلتسن لض�ن مصالحه، وهو يقول أنه ال يبايل بالكوارث التي ستحل بالروسي� 

 ن يحتفظ مبصالحه االستث�رية:أ االنتخابات، املهم 

" If Zyuganov became president, many people feared that he would expropriate everything 

that had been privatized. I could stomach a lot of bad things in Russia such as hyperinflation, 

strikes, food shortages, even street crime. But it would be an entirely different story if the 

government just seized everything and declared capitalism over." 

 يف سيئة أمور تحمل �كنني. خصخصه تم ما كل سيصادر بأنه ونالكث�  خاف رئيساً، زيوغانوف أصبح اذا"

 ذاإ  متاماً  مختلفة قصة ستكون ولكنها. الجر�ة تفيش وحتى الغذاء نقص ابات،رض اإل  الهائل، التضخم مثل روسيا

 "الرأس�لية انتهاء وأعلنت يشء كل الدولة صادرت ما

ليها البالد إأنه يعلم كم هي مدمرة الحالة االقتصادية التي قيدت  ،يضا يتضح للقارىءأ من خالل كتاب براودر  -

 بفضل يلتسن فيقول: 

"To make ends meet, professors had to become taxi drivers, nurses became prostitutes, and art 

museums sold paintings right off their walls. Nearly every Russian was cowed and humiliated, 

and they hated Yeltsin for it" 

 وبيعت هوى، بائعات أصبحن واملمرضات تاكيس، سائقي الربوفيسورات أصبح يومهم، كفاف حصلوالي" 

  "لذلك يلتسن كرهوا وقد رويس، كل ذاللإ و  خضاعإ  تم تقريباً  املتاحف، جدران عن اتاللوح

 النهبوية والخصخصة الرضيبي التهرب •

لفهم عقلية براودر، وهي شائعة ب� الغربي�، الرأس�لي� بشكل خاص، �كن استخدام املفارقة التالية من  -

تها الحقيقية مبئة ضعف وأكرث، نتيجة الفساد والجهل من قيمبأقل من ن رشاء أسهم رشكات أ كتاب براودر، 

ن يقوم سائق تاكيس فق� معدم بسبب أ قبل املسؤول�، يعترب تجارة ناجحة واستث�ر عظيم وعمل خّ�، أما 



جرة املعتمدة، فهذا دليل جرة توصيل أربع اضعاف األ أ بقبض  ،سياسات الخصخصة التي يعتاش عليها براودر

 الفساد يف الثقافة الروسية. عىل تجذر

، كذلك تكشف املذكرات شخصاً أنانيا براودر، مليئة بالخيانات، لزمالئه لرؤسائه ولكل من اقرتب منه كتاب -

 .خرين، والشعوب الرشقية (رشق أوروبا) بشكل فظيعيحتقر اآل 

بظاهرة الرشكات القرشية سسه براودر يف روسيا، هو صندوق استث�ري متورط أ صندوق ايرمتاج نفسه الذي  -

املسجلة يف املالذات الرضيبية، وهي مركزية يف تشكيلة الرشكات التي تعاملت مع موساك فونسيكا، الرشكة 

، براودر بدوره خالل جلسة است�ع للكونغرس حول قضية ب�فزون، التي متحورت حولها فضائح أوراق باناما

ة يف املالذات الرضيبية املذكورة يف أوراق باناما، وال يذكر تورطه يكرر ذكر الرشكات والشخصيات الروسية املتورط

ه� وبيني ستا�يتز و  صفرادموند إ . رشكاء براودر يف هذا الصندوق هم 46الشخيص وذكره يف هذه األوراق

متورطان يف قضايا فساد عديدة، فساد براودر وخرقه للقانون وتهربه الرضيبي، يشمل رشكاته يف كامليكيا وقربص 

 .47للتيتانيوم افيس�رباح ورضائب رشكة أوايل اوف مان، وعملية رسقة 

 األول بوت� عدو •

ول يف "حربه نه حليفه األ أ  ،يف البداية عرتفاداية، فبكتابه بكانت جيدة بال عالقة براودر بالرئيس فالد�� بوت� -

وليغاركيا الروسية، فببداية عهده قام بوت� بحملة عىل الفساد، وذلك ألن بوت� كان يقيض عىل منافسيه من األ 

خرض التي م� ساعد براودر يف عمليات االبتزاز األ  ،وعىل رأسهم كوردوفسيك،  48رشسة ضد الفاسدين الروس

بقي هذا الصيت شائعا ،  2006حتى العام ، 49كودورفسيكوهكذا كان براودر قد بارك مالحقة  ،كان يقوم بها

الحقا بدأت ، "Loyal Putinista"50بالبوتانيستا الويف يكونوميست إ حول براودر، حيث دعته صحيفة ذا 

ومنهم فساد ويليام براودر ورشكاه، وقتها فقط  ،جانبالسلطات الروسية يف التحقيق يف فساد املستثمرين األ 

 كودوفسيكهنأ براودر  2013وليغاركيا، ويف عام اتهامه بالفساد والتواطؤ مع األ و  ،بدأ براودر يف معارضة بوت�

وملح ملوقفه السابق منه، ك� وعزف عىل لحن كان جديداً حينها، وهو  51يف عيد ميالده وهو يقضيه يف السجن

الرتويج له ليس كمحارب للفساد فحسب، بل شخصية قيادية وطنية يكتب لها تبوؤ منصب الرئاسة يف 

مانديال، عالقة براودر بكوردوفسيك وفساده ىل الحد الذي شبه به براودر كوردوفسيك بنيسلون إاملستقبل، 

 مفصلة يف العنوان الخاص بكوردوفسيك.

 :اقتباس من كتاب "قتل بيل براودر"  -

"Bill Browder pretty much said that Khodorkovsky was a murderous thug and belonged in 

prison. That evening in Monaco Browder didn’t change my mind about Russia or about 

Vladimir Putin, but he did plant a seed of doubt in my mind that perhaps there was an 

unfair negative bias toward Vladimir Putin in the West and an undue sympathy for the 

oligarchs, many of whom were essentially criminals." 

                                                           
46 Simpson, glenn et Fritsch, peter, Crime in progress, 2019, Random House, New York 
47  Krainer, Alex, The Killing of William Browder, 2017, Equilibrium, Monaco 

48 https://www.youtube.com/watch?v=u6NKb79VN8Uمرتجمة يف وثائقي من جزئ� بعنوان صعود بوت� وسقوط االوليغاركيا الروسية  املواجهة
 اليهودية عىل اليوتيوب باللغة االنجليزية

49 https://www.nytimes.com/2011/06/04/opinion/04nocera.html  
50  people-the-of-enemy-an/2006/03/23https://www.economist.com/business/ 
51 https://www.youtube.com/watch?v=XzTPiAQ64vU  
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 يغ� مل براودر موناكو يف الليلة تلك يف. السجن ومكانه قاتالً لصاً  كان فسيكر كودو  أن ‐تقريباً – قال براودر بيل"

 منصف غ� تحيز بوجود ،بالفعل رأيس يف الشك بذرة زرع قد كان ولكنه بوت�، فالد�� أو روسيا حول رأيي

  "مجرم� بغالبيتهم كانوا الذين وليغاركيااأل  تجاه مفرط وتعاطف ،الغرب يف بوت� فالد�� تجاه

كعدو بوت� األول، وعىل األغلب أن بوينت مل يكن يعرفه شخصياً،  منذ وفاة ماغنتسيك نفسه براودريصور  -

، براودر يبالغ يف تصوير 200652 عاملقمة الث�نية بحسب سؤال أحد الصحافي� لبوت� عنه يف مؤمتر صحايف 

ىل تحويل قضية ماغنتسيك، إطار جهوده الساعية إوذلك يف  ،لبوت�، بشكل كاريكاتورينفسه كالعدو األول 

ىل قضية مناضل ألجل العدالة والفساد، ولألمر أبعاد إكقضية متهم بالفساد تويف يف السجن خالل التحقيق معه، 

يسعون بشكل  ،ومن وراءه، لذلك فإن براودر ك� هو موضح أعاله متعددةمختلفة ومصالح متفاوتة لجهات 

ضافة ادعاءات وتفاصيل لتضخيم القصة بشكل مستمر، فهو مل يقل فقط أنه عدو بوت� األول، إ حثيث عىل 

وتزامن هذا االتهام مع اقرتاح بوت�  53وأنه أخطر رجل يهدد بوت�، وآخرها أن بوت� شخصياً يريد براودر ميتاً 

مقابل  ،يف قمة هلنسييك، باملوافقة عىل تحقيق السلطات األمريكية مع املتهم� الروس يف قضية 2018عام 

الس�ح للمحقق� الروس مسائلة بيل براودر عن تهربه الرضيبي عىل األرايض األمريكية (عل�ً أن براودر كان 

ىل جانب تحقيق السلطات الروسية إوذلك  ،كية منذ عرشين عاما يف ذلك الوقت)قد تخىل عن جنسيته األمري

 .200054يف االنتخابات الروسية عام بخصوص التدخل األمرييك  ،يف التحقيق

كعصا لبقية  كودوروفسيكبراودر يف كتابه يتهم بوت� بالفساد، وأنه قد استعمل قضية أن  ،جدير بالذكر -

األوليغاركيا، حتى ينال نصيبه وحصته من أع�لهم، ويؤكد براودر مصادره بالقول، أن بوت� كان يطالب بخمس� 

و أقل، فهو ال يعلم ألنه مل يحرض أي من هذه االجت�عات وليس أ باملئة أو غ�ها من النسب، قد تكون أكرث 

 لديه عالقة مبن يحرضونها.

 مريبة عالقات •

تحيط برباودر العديد من الشخصيات املريبة والفاسدة، من خالل كتابه سابق الذكر، يذكر بعضاً منها، وال ينكر  -

حاطته بعدد غ� قليل من ضباط املوساد السابق�، باملقابل فالسلطات الروسية تتهمه باالرتباط بجهاز إ 

مل ينِف  ،ف� 57التهمة يف مقابلة له مع مجلة فانيتيوح� مواجهته بخصوص هذه ،  5556املخابرات الربيطا�

متورط يف مؤامرة مخابراتية ذ تقول أنه إ  ،ارتباطه معها، أما اتهامات السلطات الروسية فتمتد ألكرث من ذلك

توجه فيها التهم للنظام الرويس، وذلك بغاية االستيالء عىل الحكم، وتتضمن املؤامرة  ،تعنى بخلق فضيحة كربى

، بالنسبة بشكل مبارش من قبل براودر ليكيس نفالنيأ املعارض الرويس وتشغيل  5859التورط بقتل ماغنتسيك

                                                           
52 Krainer, Alex, The Killing of William Browder, 2017, Equilibrium, Monaco  
53 -Putin-committe-seelct-culture-tells-Browder-5467775/Bill-https://www.dailymail.co.uk/news/article
 dead.html-wants 

54 scandals-banking-nordic-behind-man-https://katehon.com/en/article/curious  
55  -mocked-widely-cites-probe-murder-browder-esimplicat-magnitsky-https://www.rferl.org/a/russia

expose/28811246.html  
56 had-navalny-ialexe-documents-internal-cia-and-mi6-to-https://euvsdisinfo.eu/report/according  
57 putin-against-war-browder-https://www.vanityfair.com/news/2018/11/bill  

الوحيد عىل قضية نهب وتهرب رضيبي مل يتم اظهار أي ادلة حاسمة حول تورط براودر أو املخابرات الربيطانية مبقتل ماغنتسيك، ولكن من غ� املنطقي لروسيا أن تقتل شاهدها  58
ا عن أن قتل موظف سابق لدى عدو غريب عبثي ان يكن غبياً، بهذا الحجم، فرباودر حرص يف كتابه عىل تأكيد أنه سعى واستطاع تهريب كل من تعامل مع القضية من روسيا، عد

شطة روسية يف قضايا حقوق االنسان ويبدو كاالتهامات التي وجهت لسوريا بشن هج�ت كي�وية عىل مدني� يف الوقت الذي تستقبل به بعثات أممية انسانية للتقيص، وبشهادة نا
ملت اسلوب "الخطف" ملوظف صاحب معلومات حساسة يف قضية كودروفسيك البتزازه، لذا فان قتل فان السلطات الروسية استع مقابلة لدير شبيغل،محسوبة يف صف املعارضة يف 

 ماغنتسيك من قبل السلطات الرووسية مناٍف للمنطق.
59 had-navalny-alexei-documents-internal-cia-and-mi6-to-info.eu/report/accordinghttps://euvsdis  
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حول قدراته املبهرة يف تحريك  شكايلإ حدث فهو يطرح أكرث من  ،كتاب "قتل ويليام براودر" سابق الذكرإىل 

نجازات إ ن إ والعمل يف بلد غريب ال يتقن لغته وال يعرف أحداً داخله،   ،وتحض� وتنظيم االجت�عات ،األمور

حداث استضافة هذه األ  ىحدإ بدون عالقات بدون سلطة ومعارف،  ،براودر تبدو مستحيلة ملستثمر مبتدىء

يف مؤمتر دافوس، والحديث الودي  60للرئاسة الروسيةح الشيوعي للمرش 2007حفل عشاء يف دافوس عام 

ذي يفرتض أن يكون من أمور الدولة التي ال ترس ألي كان، حول ثقة وزير املالية الرويس لرباودر بأن يلتسن وال

قمة عطاء براودر تأش�ة دخول عىل أجندة تو� بل� يف سيفوز باالنتخابات حت�ً، ووضع مسألة رفض روسيا إل 

الجدير بالذكر أن كاتب الكتاب مستثمر ليست قدرات رجل بال ارتباطات،  ، كل هذه وغ�ها2006الث�نية عام 

ويف قرائته األوىل رأى يف كتابه مصداقية معقولة، ولكن عند قرائته ملرة ثانية  ،أجنبي كان ممن يثقون بربراودر

يستحيل تصديق أنها حصلت بالشكل  ،د فجوات كث�ةبإيجا بدأ ،ولكونه رجل أع�ل يعمل يف نفس املجال

، خصوصاً وهو ما ينفيه براودر يف نهاية كتابه بشكل غ� مقنع الذي يصفه براودر بدون أيدي خفية مساعدة.

 :قتصاص من قتلة ماغنتسيكع�له الخارقة سبقت الحملة ألجل اال أ أن 

"My opponents have engaged in a lot of crazy speculation regarding howI’ve managed to 

achieve some measure of justice for Sergei Magnitsky. The Russian government has alternately 

accused me of being a CIA agent, an MI6 spy, a billionaire who has bribed every member of 

Congress and the European Parliament, and part of a Zionist conspiracy to take over the 

world. Of course, the truth is much simpler. The reason why this campaign has worked is 

because anyone with a heart who has heard about Sergei’s ordeal has wanted to help." 

 العدالة من قدر تحقيق عىل قدريت حول ،املجنونة التكهنات من الكث� يف باالنخراط خصومي مقا" 

 املركزية، االستخبارات وكالة لدى بالع�لة  متواتر بشكل اتهمتني الروسية الحكومة. ماغنتسيك لس�غي

 مؤامرة من جزء وأنني األرويب، والربملان الكونغرس يف وعض كل برشوة قام ملياردير ،6 اي الما لدى الجاسوسية

 له شخص أي أن هو الحملة جاحن وراء السبب. بكث� أبسط الحقيقة طبعاً،. العامل عىل السيطرة تريد صهيونية

  "املساعدة أراد س�غي مبحنة وسمع قلب

 االنرتبول من وأقوى املحاسبة فوق براودر •

أكرث من ذلك استطاع أن  نرتبول،عتقال أصدرت بحقه من قبل األ إ مذكرات  6من متكن براودر من التهرب  -

تحت ذريعة أن املذكرة مل تعد سارية  ،سبانياإ يف  2018عام طلق رساحه بعد االعتقال أ يحدث سابقة عندما 

ويف الوقت الذي أطلق  ،61هناك يف أي وقت مذكرة اعتقال (حمراء) ضدهيكن نه مل أ ومرة بقولها  ،املفعول مرة

حينها سارعت للتأكيد بأن  ،عالمن عددا من وسائل اإل أ  ،لالفتكان جونسون جاهزاً لتهنئته ال ،فيه رساح براودر

 ،عتقال دولية بحقه، بين� هو يؤكد ذلك يف كتابه املعنون "مذكرة حمراء"إ صدار مذكرة إ روسيا حاولت مراراً 

 .62مرات 6يؤكد تكرار ذلك ويف شهادة له حول املوضوع 

                                                           
 % يف حينها، واحدة من الجهود التي ساعدت يلتسن يف الفوز،4استطالعات الرأي يف ذلك الوقت كان ترجح فوز املرشح الشيوعي زيوغانوف، خصوصاً ان تأييد يلتسن انخفض اىل  60

مصداقيته  وس الذي استضيف فيه زيوغانوف، حيث قال أنه لن يؤمم الرشكات التي متت خصخصتها يف االسابق اذا ما تقلد الحكم، وهو األمر الذي شكك يفهو حفل العشاء يف داف
 أمام الشعب الرويس، ومع ذلك فإن يلتسن مل يفز اال بفارق هاميش.

61 BBC News -Putin critic Bill Browder freed after brief arrest in Spain   
 يجب أهمها أن اال تؤكدها، أدلة أو وثائق عىل الحصول لتعذر هنا مدرجة غ� الروسية السلطات قبل من براودر ضد كث�ة اتهامات هناك أنالجدير بالذكر  62

 عن ما بشكل مسؤول براودر أن تهديده، ورمبا السجن داخل وهو ماغنتسيك شهادة عىل التأث� مبحاولة براودر تتهم الروسية السلطات أن وهو أال لخطورته، ذكره
 .القانونية غ� أع�له يف ومتورط� لشهود االغتيال عمليات من بكث� عالقة له براودر وأن ماغنتسيك اغتيال

https://www.bbc.com/news/world-europe-44301072


b(  صفرا دموندإ 

 خلفية •

اية حياته أسس بنك ديف ب ،ىل حلبإييل لبنا� لعائلة تعود ي مرصيف، برازدخ� يهو دموند يعقوب صفرا، األ إ  -

 واملنطقة العربية.الذي أصبح نقطة جذب لألموال اليهودية يف الدول الالتينية  ،بانكو صفرا يف الربازيل

 الكارتيالت مرصف •

الروسية واملستثمرين  واملافيا وليغاركياهو البنك املفضل لدى األ كان بنكه (بنك الجمهورية الوطني نيويورك)   -

، أما عالقاته مع كارتيالت املخدرات، 63مرييكمتهم بأكرب قضايا غسيل األموال يف التاريخ األ  ،جانب يف روسيااأل 

، وشملت الكارتيالت الالتينية والرتكية 1957منذ العام  فقد رصدت أمريكيا من قبل مكتب مكافحة املخدرات

ام املرصيف الغريب يف ظىل النإدخال أموال املافيات الروسية إ وبنكه عىل رأس البنوك املتورطة يف ،  64والروسية

 تحت عنوان طائرة النقود. 1996مقال روبرت فريدمان الشه�، املنشور عام 

 استخبارية عالقات •

مساعده ساندي كويف�ن مقاتل سابق يف ف ،براودروبحسب كتاب  رسائييلتربطه عالقات وثيقة مع املوساد اإل   -

عنرص عىل رأسهم ضابط موساد سابق خالل  15خالل ساعات ح�ية من  لرباودر سالح الجو، وصفرا  أمن 

فالد�� بوتان� يف التسعينيات، مع العلم أن صفرا كان مقي�ً يف  وليغاركيي النفط،أ أحد أكرب  مواجهته مع

 .جنوب فرنسا يف ذلك الح�

 الروسية القروض رسقة •

البالغة  1998تحادية، يف العام النقد الدويل لروسيا اال مته� يف قضية رسقة قروض صندوق وكان البنك أيضاً   -

وذلك يف الوقت  ،65والتي بحسب صحيفة الغارديان حصلت مبعرفة صندوق النقد الدويل ،بليون دوالر 4.5

 .الذي كان �ر الروس بأسوأ أزمة اقتصادية يف تاريخهم الحديث

 HSBC صفقة بعد املريب مقتله •

 ،)للحريق مدبرة جر�ة عىل مؤرش يف ممرضه سجن تم( 66 بيته مع احرتق حيث مريبة بطريقة دموندإ  تويف  -

 فيها مبا ممتلكاته كل وتسييل رشكاته بيع عىل ،نيويورك سلطات قبل من املوافقة من واحد يوم بعد وذلك

 مليار 01 الربيطا� البنك من عليها استحصل التي السيولة قيمة بلغت ، HSBC بنك ىلإ ايرمتاج، يف حصصه

 .67صفرا مقتل من فقط يامأ  3 بعد البنك ىلإ املقدرات انتقال أقر قد كان الفيدرايل البنك .دوالر

                                                           
63  The Money Plane by Robert Friedman Discusses Jonathan Winer, Khodorkovsky In 2000 | Populist.TV 
)thepopulist.us(  

64 https://www.theguardian.com/theobserver/2000/oct/29/features.magazine47  
65 ardian.com/world/1999/oct/17/russia.businesshttps://www.thegu  
66 The strange case of Edmond Safra | Life and style | The Guardian  
67 The Llama Files (jimmysllama.com) –Browder, Beny, and Safra   
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c( ستاينميتز بيني 

 خلفية •

صهيو� من مواليد نتانيا، ولديه جنسية فرنسية، وهو  ووه ،السابق) سوروسبيني ستا�يتز  (رشيك جورج  -

 .فريقياإملاس يف بدوره من حيتان تجارة األ 

 املنظمة والجر�ة الفساد يف تاريخ •

دانته وكل إ ن أ ماس يف غينيا، وهو قد رصح أ بتهم الرشوة للتنقيب يف مناجم ا  ،دين بالسجن خمس سنواتأ  -

 .68سوروسىل عداوته مع جورج إمشاكله مرجعها 

 صفرا ،ستاينمتز براودر، الثاليث •

ستا�نتز أحد ، فإن ستاينمتز تعرف عليه من خالل عمله لدى سا�ون براذرز، حيث كان براودربحسب كتاب  -

، الذي أصبح مستثمره األسايس عن تأسيس صندوق صفرادموند إ أهم املستثمرين، واألخ� هو الذي عرفه عىل 

 ايرمتاج االستث�ري.

ن يستفرد أ  لرباودرر الذي أفسح املجال ماأل  ،ببيع حصصه يف ايرمتاجقام ستاينمتز   ،صفرامن مقتل بعد عام   -

 .69بالرشكة لنفسه

d(  زيف خوةاأل 

 خلفية •

بليون  15عالمية، تقدر ثروة العائلة ب مرباطورية والدهم اإل إخوة ورثوا ثروتهم أساساً من أ خوة زيف، ثالثة األ  -

 .70أمريكيةبأثرى عائلة  2020وصنفت عام 

 ج ترامب"قضية غازبوم و"فضيحة اجت�ع بر  •

ويف  71بحسب كتاب دليل عىل املؤامرة، غازبروم� القانو� ألسهم رشكة األخوان متورطان يف قضية الرشاء غ -

حامية الروسية فيفرتض أن امل،  2016قاويل عام األ  ث�ت حوله الكث� منأ خالل اجت�ع برج ترامب الشه� الذي 

وأنها شجعت فريق ترامب  ،غازبرومخوة بخرق عدد من القوان� بخصوص قضية فيسيلنيتشكايا اتهمت األ 

 .خوة لحملة كلينتون االنتخابيةاالنتخايب عىل البحث عن دعم األ 

 السياسية االرتباطات •

خوة يساه�ن يف التربعات والدعم لدى الحزب� بشكل متقارب، ولكن فاأل  ،Open secretsبحسب موقع  -

ذاته، بحسب موقع الصحافية  ر مريب بحدأموهو  ،مجموع التربعات ال يتناسب مع ثروة العائلة ومصالحها

خوة لدى مؤسسة شجعت فريق ترامب عىل البحث عن تربعات األ  ،فإن املحامية الروسية 72لويس كوميسار

                                                           
68  (theafricareport.com)’ George Soros is at war with me‘Beny Steinmetz:  

69  Why is ICIJ protecting Bill Browder? : The Komisar Scoop 
70 c4194bcehttps://www.forbes.com/profile/ziff/?sh=794e  
71 , Burns and noble, New York2019Abramson, Seth, Proof of conspiracy,  
72 -ziff-the-donors-buttigieg-of-corruption-the-lines-fault-https://www.thekomisarscoop.com/2020/02/on

brothers/  

https://www.theafricareport.com/71720/beny-steinmetz-george-soros-is-at-war-with-me/
https://www.theafricareport.com/71720/beny-steinmetz-george-soros-is-at-war-with-me/
https://www.forbes.com/profile/ziff/?sh=794ec4194bce
https://www.thekomisarscoop.com/2020/02/on-fault-lines-the-corruption-of-buttigieg-donors-the-ziff-brothers/
https://www.thekomisarscoop.com/2020/02/on-fault-lines-the-corruption-of-buttigieg-donors-the-ziff-brothers/
https://www.thekomisarscoop.com/2020/02/on-fault-lines-the-corruption-of-buttigieg-donors-the-ziff-brothers/


توضح بحسب التقارير املنشورة عىل موقع املؤسسة  ولكنها ال ،كلينتون، املؤسسة تصدر تقارير مالية سنوية

  قامئة املتربع�.

e( كاربوف بافيل  

 بوفر ادعاءات براودر ضد كا •

 براودرفالسها (إعالن إ و ، (نقل ملكيتها) ، كاربوف هو الضابط املسؤول عن رسقة رشكاتهبراودربحسب رواية  -

وكان من ب� الضباط الث�نية الذين رضبوا جراء احتياطي) إنه أفرغ حسابات رشكته مسبقاً كأ يعلن  ،نفسه

 ماغنتسيك حتى املوت.

 أدلة مثار شبهة وبراءة يف ذات الوقت •

يضاً عن التدقيق نقاط ضعف أ ه� نقطة ضعف تم استخدمه� ضده، ولكنه�  هوممتلكات كاربوف دخل -

كاذب، فالتحقيق فتح  براودربهدف االحتيال عىل رشكات  2007تحسب له، أوالً االدعاء بأنه فتح التحقيق عام 

غلقت أ أن القضية كانت قد  براودرمريكية يف قضية رشكة بريفزون، أكد أ ، يف شهادته أمام محكمة 2004عام 

وأنه ال يذكر اسم هذا الشخص، من ناحية  ،حدهمأ ي وثائق وأن مصدره هو قول أ ، بدون تقديم 2005عام 

نه بحسب أ ال إ  2007، أنه قد دفع مثنها بأموال الرضائب التي رسقها عام  براودراملمتلكات فشقته التي يدعي 

يكذب ويقول أن راتب الضابط  براودر، أيضا 2004�تلك وثائق تؤكد أنه اشرتاها يف عام  ،73وثائقي نيكروسوف

 شهرياً. 6000دوالر سنوياً، ولكن الوثائق الرسمية التي أظهرها يف الوثائقي تظهر أنه راتبه  6000هو 

 الربيطانية املحاكم يف براودر ضد كاربوف قبل من املرفوعة التشه� قضية •

التهامه بقتل ماغنتسيك، فقد  2013يف بريطانيا عام  براودرأما بالنسبة لقضية التشه� التي رفعها الضابط ضد  -

ذا ما إ ن املحكمة قد ال تقف موثوقة األيدي أ أقر القايض بأن الضابط قد حقق قدرا معتربا من تربئة صفحته، و 

ندريه نيكروسوف أمام باب املحكمة كذب أ ولكن عندما قابله  ،74استمر يف حمالت التشه� ضد كاربوف

 .75دانت كاربوف وأن القايض شجعه باالستمرار يف حمالته ضدهأ بشكل رصيح، وقال أن املحكمة  براودر

f( كوردوفسيك ميخائيل 

 معقدة عالقة وبراودر، كودورفسيك •

مبالي� الدوالرات من  لقانون ماغنتسيك ماديا براودردعم حملة بفقد قام كودوفسيك  ،أكشن نتووركبحسب  -

من أشد مؤيدي ميخائيل شجع عملية  براودرمعقدة، فعندما كان  برباودرداخل سجنه، عالقة كودورفسيك 

ستثمرين ، الحقاً عندما بدأت السلطات الروسية مبحاسبة امل76قاتالً د وسارق وقد يكوننه فاسأ سجنه، واتهمه ب

 .جانب، أصبح ميخائيل رفيق درب بيلاأل 
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 الروسيةىل بطل قومي ومناضل ضد فساد السلطات إن مافيوي عالم الغريب مكوردوفسيك يف اإل  •

ومنافس  ،وعدو للفساد ،)  مليخائيل كبطل قومي رويسBBC عالمه (يف املقدمة ال إ مثل بيل يروج الغرب و   -

خوف بوت� من  دفعها أيضاوي ،نها انتقام سيايس من الرجلأ لبوت� لقيادة روسيا، ويصورون محاكمته عىل 

 .77املنافسة السياسية له

  ثروته •

وبنك ميناتيب  ،دوالر، أهم استث�راته هي يف رشكة يوكوس للنفط بليون 15 بثروته قدرت اعتقاله  لقب -

 عالم والصحافة.مرباطوريته أيضاً اإل إشملت  لتعدين التيتانيوما افيس�و 

 بنك ميناتيب •

نقل كرب بنوك روسيا، ويأنك ميناتيب كان ن ب، أ 78روبرت فريدمان سابق الذكرمقال ففي  ،أما بخصوص البنك  -

أن أقوى عائالت الجر�ة يف موسكو تتحكم ، 1995رات املركزية عائدة للعام ابعن وثيقة رسية لوكالة االستخ

ن أ حد ع�لقة االقتصاد الرويس، و أ وحينها كان  ،هذا يف الوقت الذي كان ميخائيل كودوروفسيك عىل رأسه به،

ن مساعده اتصل و ذات الرضيبية، أ ال كاً خاصاً يف ما يعرف اليوم بأحد املكان قد فتح له بن ،أحد موظفي ميخائيل

مبسؤول� حكومي� (بريطاني�) ملساعدته يف التكتم حول هوية مالك البنك، وأن املدعية العامة التي سجلت 

تسجيل اللورد عطاء البنك نوع من االحرتام الدويل، فقد تم وإل  ،داريأعضاء مجلسه اإل  إحدىكانت  ،البنك

 وهو أيضاً عضو يف مجلس اللوردات الربيطا�. ،داريبنجام� م�كوف كعضو مؤسس يف مجلسه اإل 

 وأفيس�يوكوس  •

هم أ  والثانية هي منهم وأكرب رشكات النفط يف روسيا، أ  ىحدإ كانت وىل األ ، وافيس� وكوسإىل يبالنسبة  -

اليوم بالديون مقابل األسهم،  يف ما أصبح يعرف ،، وكال الرشكت� تم االستيالء عليه�مصنعي التيتانيوم يف العامل

مام دولة مفلسة بفضل سياسات تشوبايس ومعهد هارفارد أ الذي وجد نفسه  ،فقد ابتزت األوليغاركيا يلتسن

سرتاتيجية لرجال األع�ل املافيوين بثمن يف أهم الرشكات الروسية اإل للتنمية الدولية، وهكذا تم بيع حصص 

ىل إسعار، حيث كانت تباع الصادرات بأسعار بخسة كت� أيضاً متورطتان بعميات التالعب باأل رش بخس، وكال ال

الخارج، ىل إيعاد بيع الصادرات بأسعار السوق ثم ومن  ،رشكات قرشية يف مالذات رضيبية، تعود لكودورفسيك

ولكن  .79ونهب الرضائب من الدولة يف نفس الوقت ،وهكذا كان يتم رسقة األرباح من املساهم� الصغار

 .أفيس�مفصلة تحت عنوان  هناك فصل آخر يف العالقة املعقدة ب� بيل وميخائيل افيس� رشكةإىل بالنسبة 

 عالقته بروثتشايلد •

ىل إبنقل حصصه يف يوكوس  ،جراء احرتازي قبيل محاكمتهإبحسب صحيفة ذا تا�ز، فإن كودوروفسيك قام ب -

الذي هو  ،األمر الذي ترجمه البعض بأن جاكوب هو املالك الحقيقي ملقدرات ميخائيل ،80جاكوب روثشايلد

 ول يف روسيا.مجرد واجهة ألع�ل األ 
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 سوروسعالقته بجورج  •

، من ناحية فميخائيل مسؤول عن نادي روسيا املفتوحة، التي سوروسأيضاً تربط كودورفسيك عالقات بجورج  -

ن إحربه الناعمة، وبحسب موقع كودورفسيك الشخيص، ف سوروستتبنى قيم  املجتمع املفتوح التي يدير بها 

 .81ا ملرة واحدة عىل األقليللحديث حول روس سوروسنادي روسيا املفتوحة استضافت 

g( سوروس جورج 

 سوروس جيب يف روسيا ثروات •

 روسيا يف االحتكارية الخصخصة علميات يف انخرط كيف هنا معرفته املهم ولكن ،التعريف عن غني سوروس -

 وضمن، 82 1998 لعام يعود نيشن ذا يف مقال ىلإ الرجوع ممكن رسيع سياق ولرسم القوان�، كافة رتقامخ

 مريكية،األ  التنمية وكالة من مدفوعا الدولية، للتنمية هارفرد معهد من بتخطيط روسيا نهب لكيفية رشحها

 هو املعهد وأن الروسية األوليغاركيا بنت هي أم�كا أن الباحثة، فيه تقول ويليامسون آلن كتاب ذكر عىل وأتت

 سرتاتيجيةاإل  للرشكات بخسة سعارأ ب مغلقة كمزادات متت وهي األسهم، مقابل الديون ظاهرة عن املسؤول

 هبة استث�رات تدير وهي( لإلدارة هارفرد رشكة كان املزادات هذه ويف تشوبايس نظمها السابقة، السوفييتية

 يف حصته كانت ،الضخمة سوروس حصص ومن الوحيدين، األجنبي� املستثمرين سوروس وجورج) الجامعة

 عالية املحلية  الدويل النقد صندوق ،السندات سوق يف بقوة سوروس استثمر ك� ونوفوليبستيك ويل،أ  سيدانكو

 .رباحاأل 

 براودر بيل مع والتقاطع سيدانكو -

 بوند جيمس مغامرة يذكر براودر كتاب يف وسوروس، براودر ب� الرئيسية التقاطعات ىحدإ  هي سيدانكو -

 رشكة أسهم من% 4 طرح عن البورصة سوق يف له صديق من همسات تلقى حيث نفسه، عن اقتصادي

 غامض، لسبب منخفضة كانت سعارهاأ  أن املهم هائلة، بآبار حديثة مبعدات ضخمة رشكة كانت وهي سيدانكو،

 وكذلك فيها، أعشار وبضعة 1ال تقارب حصص فاشرتى تعرض، ال فرصة سيدانكو يف االستث�ر أن براودر اعترب

 براودر أسهم قيمة يذيب م� مضاعف بحجم أسهمها الرشكة تطرح الحقا ،صفرا ادموند الرئييس مستثمره فعل

 له قال األخ� مساعد نأ  براودر فيه يزعم روسيا، كيير وليغاأ  أكرب أحد بوتان� وب� بينه رصاع ونشأ ،وصفرا

 من فروسية عالميةإ  بحملة براودر قام وعليه ورشيكه، أذيته كان األسهم قيمة تذويب من الهدف نأ  ،برصاحة

 الحادثة نفس هي هذه تم، ما وهو السوق، يف سهماأل  طرح سحب عىل ليجربه ،بوتان� ضد األخرض االبتزاز

 براودر لنا يقوله ال ما لح�يته، سابق موساد ضابط مع مسلح� ،شخيص حارس ،15 لباودر صفرا بها يؤمن التي

 واجهة هو كودوروفسيك نفإ ،براودر ويليام قتل كتاب بحسب ،الرصاع هذا قلب يف كان سوروس جورج نأ 

 تحلييل وهنا– براودر أما سوروس، ملصالح واجهة جوردان بوريس كان وكذلك روسيا، يف دلروثتشاي مصالح

 الثالثة األطراف ب� -الربيطانية واملخابراتHSBS بنك بعده ومن ،صفرا ادموند واجهة كان أنه أعتقد الشخيص

 كان فرباودر وهنا الكعكة، من حصصهم عىل بينهم في� يتقاتلون أيضا ولكنهم ،كث�ة مشرتكة مصالح وغ�هم

 . نسبياً  صغ�ة لعب بأوراق كب�ة ومصالح مكاسب ليحقق ،االستث�ري الناشط دور لعب يجيد

 ليكسأل الفتة كمالحظة فهنا ذلك، من تعقيدا أكرث سوروس وجورج براودر ب� العالقات تكون قد ذلك مع -

 رينيسانس من مستشاره ساج�يان سوروس رسالإ تفاصيل يرسد حينا ،براودر ويليام كتاب عن كتابه يف كراي�
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 اضطر الربيطانية، املخابرات من رجل ضارحإ  استدعى طارىء اجت�ع وعقد ،لرباودر مستعجل بشكل كابيتال

 شدد ساج�يان أن هنا املهمة صيلاالتف االجت�ع، متامإل  عجل عىل" األوسط الرشق" يف أع�له غاءلإل براودر

 كان لو عبثياً  كان فاالجت�ع ذلك، من أكرث" بكرثة معك نعمل ألننا" لرباودر قال حيث االجت�ع رضورة عىل

 البلد، من مطرود وهو روسيا يف رشكاته عىل السيطرة خرس كان فقد براودر أقوال بحسب ألنه ،نّدين ب� نقاشاً 

 ةيئمل االجت�ع تفاصيل �تلكها، ال وهو ايرمتاج مقدرات تسييل براودر عىل ساج�يان يقرتح أساس أي وعىل

 .ورائها ما األكمة فوراء وبراودر بسوروس يتعلق في� أنه هنا املهم ولكن ،بالتشويق

 جهات

 أدناه الثالث الجهات أن الإ  ورشكاه، وبراودر ماغنتسيك قضية يف ذكرها يتواتر التي الجهات من الكث� هناك

 .منها كل عن مناسبة خلفية عطاءإ  الرضوري من أنه ارتأيت لذا ،خاص بشكل الكاملة القصة لفهم محورية

h( بنك HSBC 

 التأسيس •

 عىل ،1865 عام الص� مواجهة يف الربيطانية املستعمرة سيسأ ت بداية مع وشنغهاي كونغ هونغ بنك تأسس -

 األفيون دخالإ  قبول عىل أجربت ،األفيون حريب يف هزمت قد الص� كانت الوقت ذلك يف اسكتلندي، أفيون تاجر

 حصة بلغت الفرتة تلك يف للصيني�، القومي ذاللاإل  قرن بدأ قد كان وهكذا أراضيها، ىلإ الربيطاني� التجار من

 آسيا، يف والتجذر النمو يف استمر البنك. 83الهندية القارة شبه مع كونغ هونغ تجارة من% 70 األفيون تجارة

 هونغ ةعود بعد وحتى الشيوعية، انتصار بعد الص� يف مفتوحة أبوابه أبقى الذي الوحيد الغريب البنك كان

 .الصينية السيادة ىلإ كونغ

 املنظمة للجر�ة الدويل كالبن •

 جميع تطال واملافيات املخدرات أموال غسيل يف طويل تاريخ لديه البنك كونغ، هونغ بنوك أهم من يزال ال -

 .84القارات

 ام�كا يف املحاسبة فوق البنك •

 أموال غسيل يف همأس ألنه ،األمريكية املتحدة للواليات دوالر بليون2 ب تقدر غرامة البنك دفع ،2012 عام -

 األمريكي� وحذر تدخل ،أوزبورن جورج أن عن خبارأ  رشحت 2016 عام ففي املكسيكية، املخدرات كارتالت

 التوصل ىلإ أدى م� عاملية، اقتصادية أزمة يف يتسبب قد ذلك ألن ،ًقضائيا الضخامة بهذه بنك مالحقة من

 أن من وأكرب تفشل من أكرب املصارف أن أثبتت أوباما دارةإ  فإن وهكذا. 85األمريكية الحكومة مع تسويةل

  .8687تحاسب
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 13 فمن السياسية، مصالحه لتحقيق الدوار الباب سياسة يعتمد البنك فإن، Open secrets  موقع بحسب -

Lobbiyist يف م�ثلة وتبد والنسبة،  2020 عام أم�كا يف حكومية مناصب تبوأوا منهم 12 لديه، يعلمون 

 . سنوياً  دوالر مليون 2ال يقارب ما لهؤالء نفاقاإل  معدل ويبلغ السابقة، السنوات

 صفرا وادموند براودر وبيل البنك ب� ةالعالق •

 جرائم نم جزء يف رشيك األخ� من يجعل الربيطا�، للبنك أع�له كل تصفية بعد املريب صفرا دموندإ  مقتل -

 .الروسية املافيات أموال بغسل يتعلق في� األقل عىل ،بصفرا الخاص الجمهوري الوطني نيوريورك بنك

 الروسية املافيات مع العالقة •

 Russian ب عرف ما مع للعلن تظهر بدأت ،الروسية ياتفاامل أموال بغسيل املبارشة HSBC عالقة أما  -

Launder mat88، جهود ببذل وعد أنه مثل تجميلية، جمل إضافة بدون يفضح قل� البنك أن بالذكر جدير 

 بشفافية سيسمح املستقبل يف املعلومات تبادل أن أو  السبب، هي العوملة أن أو املستقبل، يف أكرب وتعاون

 قضائياً  ويالحقه البنك يتابع الذي ويلسون نيكوالس بحسب للمصارف، الجر�ة شبكات استغالل من و�نع ،أكرب

 لديه أنه Mr ethical موقع صاحب يقول ذلك من أكرث بل مودعينه، أموال برسقة ويتهمه ،بالقوان� خاللهإل 

 درجت� انحراف فعىل ،العامل يف رضيبي وتهرب أموال وغسيل فساد قضية وجدت أين� بأنه البنك، حول نظرية

) Two degrees of separation (القضايا بهذه مرتبطاً  البنك هذا ستجد. 

 االنتقائية االنتقادات •

 االقتصاد مع لعالقته نظراً  مؤخراً، الإ  تطله مل الجدية داتاالنتقا أن الإ  ،البنك ضد القضايا من الهائل الكم رغم -

 اةأد يكون نأ  من بدل البنك بأن تتزايد بدأت فاملخاوف عقد، من أكرث منذ املتسارع بالنمو اآلخذ الصيني

 الدوائر بعض يف ضده تعلو األصوات بدأت لذلك االقتصادي، لنموها مساعداً  صبحأ  ،اقتصادياً  الص� الستنزاف

 HSBC: Tax Evasion, Money Laundering for the Mafia & Currency الوثائقي يف ك�

Manipulation 89 ، األوروبي� ب� جانبية اقتصادية حرب ،كهذه حمالت تكون أن ت�لاح هناك ولكن 

 .أوكوس واتفاقية بريكسيت بعد ما  عامل يف والربيطاني�

 الربيطانية املخابرات مع العالقة •

 ال رئيس يفانز،إ  جوناثان س� ترأسه 2013 عام ففي ،الربيطانية املخابرات مع عالقة للبنك أن ،بالذكر جدير -

MI 5 ال يف سابق ضابط فيشويك نيك ،الربيطانية املخابرات من تقاعده فور ،90السابق MI 6 مستشاراً  يعمل 

 يف أيضاً  السابق الدبلومايس كولز، كوبر ش�ارد الس� السابق� املخابرات موظفي ب� األشهر أما ،91البنك يف

 في� أما ديانا، األم�ة اغتيال يف دوره مقابل الفروسية لقب تلقى هأن يقال الي�مة، صفقة يف واملتورط السعودي

 .92البنك يف العامة القاتالع ترؤس من عليا مناصب عدة تقلد فهو بالبنك يتعلق
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i( �افيس 

 للرشكة االسرتاتيجية األهمية •

 معدنا يجعله الذي مراأل  جداً، صلب فهو وزنه، خفة ىلإ ضافةفباإل  الخارقة، مواصفاته من التيتانيوم أهمية تنبع -

 حرارة درجات تحمل عىل التيتانيوم بقدرة معني واألخ� ،والجو والبحر الرب يف ،املركبات صناعات لجميع مفضال

 كرثأ ثامن هو فالتيتانيوم لندرته، يعود ال بدوره وهذا سعره، ارتفاع التيتانيوم لتسيد الوحيد املانع فائقة،

 وصنع أخرى معادن مع وخلطه ،له الصناعي نتاجواإل  النقي بشكله استخراجه أن اال العامل، يف شيوعاً  الفلزات

 ورشكة ،والخط�ة االسرتاتيجية الرويس التيتانيوم أهمية تأيت هنا الصعوبة، غاية يف أمر ،منه والقطع املعدات

 .بالذات السوفييتة للحقبة العائدة أفيس�

 منتجة رشكة أكرب هي أفيس� رشكة أن الإ  للتيتانيوم، املصدرة الدول هرم قمة ،فريقياإ وجنوب الص� تتبوأ -

 بالطائرات الخاص التيتانيوم نتاجإ  ناعاتص يف هاتخصص الرشكة أهمية وتبع ،94زتيكرو  موقع بحسب للتيتانيوم

 احت�ل من يجعل الذي األمر ،وبوينغ يرباصإ  مثل لرشكات رئييس مورد وهي ،95اليوم التيتانيوم مجلة بحسب

 ال أن أكد الرويس الرئيس أن الإ  ،96وروسيا الغرب ب� التوترات تصاعدت كل� الرويس التيتانيوم مدادإ قطع

 .ثلةم� جراءاتإ  التخاذ لروسيا نوايا

 بالرشكة مرييكاأل  االهت�م تاريخ •

 رئيسيا مصدراً  ليست فالرشكة،  202197 عام املدى طويلة مدادتإ لها تضمن صفقات بعقد بوينغ قامت  -

 مصنعة طائرات لقطع لبوينغ فيس�إ من وتوريد رشاكة هناك بل ينغ،وبإىل  بالنسبة فحسب الخام للتيتانيوم

 دوالر مليون 6ب غرمت قد انتك بوينغ أن بالذكر الجدير ومن اليوم، تيتانيوم مجلة يف مذكور هو ك�

 مرصد وبحسب ، 98األمرييك القانون �نعه الذي األمر ،العسكرية صناعاتها يف رويس تيتانيوم الستخدامها

 التيتانيوم مع املتحدة والواليات بوينغ وعالقة ،99الرويس تيتانيوملل مستورد أكرب هي أم�كاف االقتصادي التعقيد

 تكان السابق عاملوق يف للمعلومات ضافةباإل  ،100عنها مخترصة نبذة أدناه الرابط يف ومعقدة طويلة الرويس

 للتجسس، األمريكية األسود الطائر طائرة نأ  فيه تذكر ،مقاالً 2014 العام يف نرشت قد سميثسونيان مجلة

 املركزية االستخبارات وكالة قامت فقد السوفييتي، االتحاد من املرسوق التيتانيوم من كامل بشكل وعةواملصن

 .101رسي بشكل الطائرة هذه لصناعة الرويس التيتانيوم الست�اد الستينيات بداية منذ قرشية رشكات بانشاء

 روسياإىل  بالنسبة الرشكة أهمية •

 األمر يتعلق عندما خصوصاً  ،اسرتاتيجية عسكرية هميةأ  ذات التيتانيوم فصناعة ،نفسها روسياإىل  بالنسبة -

عىل  استثنائية ع�قأ  عىل الغوص عىل وقدرة عالية برسعة متتاز والتي الروسية، النووية الغواصات بصناعة
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 .102بحاراإل  أثناء الرصد يف وصعوبة الحركة يف أعىل رسية لها يؤمن الذي التيتانيوم بفضل ،ضخامتها من الرغم

 .103بالتيتانيوم املتعلقة صناعاتها لتخلف مجاراته املتحدة الواليات عىل يصعب الذي األمر

 املرتبط كودورفسيك فعل وكذلك حصصها، من ءاً ز ج جوروس امتلكو  الرشكة، خصخصة متت يلتسن عهد خالل -

 أدناه، مفصلة خرىأ  فضيحة ضمن براودر ىلإ كودورفسيك حصص انتقلت وبعدها ،أيضاً  ورثشايلد سوروسب

 طريق عن ،فيها الحصص من% 66 برشاء الرشكة قرار عىل الدولة سيطرة روسيا استعادت 2006 العام يف ولكن

 .104للدولة العائدة كسبورتإ روسوبورون

 أفيس� ةكبرش  براودر عالقة •

 فيه وتقول ،براودر يدي ىلإ كودوروفسيك يدي من الرشكة انتقال تفاصيل يرسد،  2002 لعام  يعود مقال يف -

 محاكم سجالت هناك نأ و  غ�ية، دامئا تكن مل" اقتصادي ناشط" بكون لنفسه يدعيه ما يف براودر نوايا أن

 عىل لالحتيال ،آخرين مع بق�االس الدولية للتنمية هارفرد حاثأب معهد موظفي حدأ و  براودر تآمر تثبت

 مجموعة طالت ،األمريكية املحاكم يف الرشكة رفعتها التي القضية نأ و  .التسعينات نهاية يف أفيس� رشكة

 أفيس� رشكة تطالب وفيها ،رباودرل العائد ايرمتاج صندوق ه�احدإ  ورشكت� ،االثن� هذين مبينه من فرادأ 

 تحويل تم بفعلها التي ،االحتيال عملية بها تسببت التي رضاراأل  عن دوالر مليون 150ب يقدر بتعويض

 حصص ءبرشا قاموا املتهم� نإ و  ،105.األموال لغسيل مخطط يف للمتهم� تعود لرشكات املالي� عرشات

 صغار وينهب الرشكة صادرات ارسعأ ب تالعب بعملية يقوم كودوروفسيك كان بدوره رشعية، غ� بطريقة

 خرجواأ  نأ  وبعد الرسقة، هذه من حصتهم أرادوا ورشكاهبراودر  الوقت، نفس يف الدولة ورضائب املساهم�

 تستمر بأن مان، اوف أيل جزيرة يف قرشية ةلرشك مشغل بوند، بيرت مع اتفاق عىل كانوا منها، كودورفسيك

 نإ  .106قضائياً  مبالحقته قاموا وهكذا ،السارق� من رسقة أنه الإ  الجدد، املالك� مع سعارباأل  التالعب عملية

  .براودر كتاب يف تظهر ال كلها أفيس� رشكة
 

j( غازبروم  

 خلفية •

 أوروبا اعت�د من تنبع اليوم االسرتاتيجية هميتهاأ  والعامل، روسيا يف الغاز منتجي أكرب من هي غازبروم -

 برنامج بدء مع 1994 عام ويف ،1993 عام الرويس السوق يف أسهمها من جزء طرح صادراتها، عىل كب� بشكل

 اجت�ع أول عقد 1995 عام يف الواقع، أرض عىل مفعولها تأخذ الرشكة خصخصة بدأت القسائمب الخصخصة

 خطوط مد تم بعده ومن  ،عام ألوروبا الغاز لتصدير خط ولأ  مد تم 1996 الرشكة، ملساهمي عام

 رئيساً  صبحأ  أن ىلإ سنوات مثانية ملدة الرشكة ميدفيديف د�يرتي ترأس 2000 عام ،سرتيم وبلو نوردسرتيم

 .108لروسيا
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 بغازبروم براودر عالقة •

 ألسهم رشعي غ� برشاء تتعلق أكرب قضية يف صبت ،النهاية يف ايرمتاج صندوق لها خضع تيال التحقيقات -

 عملية ويفصل للغاية مربحاً  كان االستث�ر هذا أن يقول كتابه يف براودر وألن ،2013 عام 109غازبروم

 كيف يذكر ال ولكنه الرشكة، دارةإ  تغي� ىلإ أدت ضخمة عالميةإ  جوقة وأطلق ،فيها قام التي األخرض االبتزاز

 وتقريره غروس، أندريه خالل من ستكون كنةمم موثقة نظر وجهة أقرب أن يبدو فيها، أسهمه عىل حصل

 براودر من استقاها التي حداثاأل  تسلسل أندريه يرسد التقرير يف ،110سابقاً  املذكور ماغنتسيك قضية حول

 :لتايلا الشكل عىل

o غازبروم رشكة يف أسهم متلك تريد التي الرشكات أن عىل ينص رئايس مرسوم صدر 1997 عام، 

 .أجانب مواطن� من% 50 من بأقل مملوكة تكون أن يجب

o كل متسلسلة قرشية برشكات رشكات خلق تم" رمادي سوق" لخلق فعل رد خلق بدوره هذا 

 وكان ،ايرمتاج رشكة فعلته ما وهذا نون،لقاا عىل للتحايل أجانب ملواطن�% 49 ملكية له منها

 الفيدرالية الجمهوريات إحدى وهي ،كامليكيا جمهورية يف مسجل الرشكات هذه من عدد

 قوان� بسن األجانب املختص� بنصيحة عملت فقد ،املوارد وقليلة نائية ألنها ونظراً  الروسية،

 .السوفييتي االتحاد داخل رضيبي ذملال  فتحولت استث�ر،

o موقع بحسب Red Notice revisited ما عكس عىل 111كامليكيا يف رشكات 9 لديه براودر فإن 

ً  أن الحقيقة الزبائن، ألحد دانو تع رشكت� ايرمتاج صندوق لدى أن( وغروس براودر يدعيه  عددا

 غازبروم سهمأ  رشاء منفعة عىل فعالوة لذلك ،)شخيص بشكل براودر يرتأسها الرشكات هذه من

 هذه تسجيل خالل من رضيبيةال التخفيضات من باالستفادة براودر قام فقد ،رشعي غ� بشكل

 التسجيل وليس االستث�ر عىل بناء التخفيضات يقدم القانون بين�( كامليكيا يف القرشية الرشكات

 الجمهورية تقدمها التي التخفيضات من استفاد بل الحد، هذا عند براودر يتوقف ومل ،)الوهمي

 يف األفغانية الحرب ملصايب األولية اءعطإل  منها سعيٍ  يف ،الخاصة الحاجات أصحاب توظيف لقاء

 يتلقاها التي الرضيبية التخفيضات ويرشع بالقانون يلتزم أن �كن كان براودر العمل، فرص

 أو الحرب مصايب من عدداً  حقيقي بشكل وظف كان لو ،الدوالرات مالي� بعرشات تقدر والتي

 التقيد يحتمل مل ضم�ه كنول الدوالرات، مئات ىتتعد ال ةزهيد مببالغ الخاصة االحتياجات ذوي

 عىل ءتأضا التي هي الحقيقة يف الوهمي التوظيف قضية أن كوميسار لويس وبحسب بالقانون،

 براودر استغلهم الذين من بعض يظهر رويس وثائقي بث تم حوله، التحقيقات وفتح صندوقه

 يف 112.الكتابة أو القراءة حتى يستطيع ال وبعضهم مالي� كمحلل� ،الوهمي التوظيف يةعمل يف

 مسؤوليتها بخصخصة قامت بأنها ويتهمها ،كامليكيا يف الحكومة ليلوم غروس يعود الشأن هذا

 هو ما كل خصخصة الحر، االقتصاد عن صادقة ملحة وهنا ،الخاصة االحتياجات أصحاب تجاه

 عن الدولة تخيل نأ  ك� ،رذيلة هي مسؤولية أي خصخصة ظرهم،بن فاضل عمل هي مربح

 براودر أمثال عىل مضافعاً  أخالقياً  عبئاً  يضع ،غروس يقول ك� الخاصة االحتياجات صحابأ 

 أن حول ويدور ويلف الفيديو، فضيحة بتغطية براودر غروس يساعد كذلك ،بالقانون لاللتزام

 أنهم حقيقة ينفي لن ذلك كل ولكن ذلك، وغ� حقيقية ومهام عمل لهم يكون أن أرص براودر
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 هؤالء عمل طبيعة تحدد مل الدولة كانت نإ  يهم وال ،براودر ادعى ك� مالي� محلل� يكونوا مل

 من املزيد لكسب القانون وخرق كذب أنه املهم ،براودر لسان عىل غروس يكرر ك� املوظف�،

 .االرباح

o خلقت التي هي بأنها الروسية، الحكومة عىل هنا الحق غروس أندريه يقلب كيف الالفت من 

 ألن القانون يخرق مل براودر وأن ،أيضاً  يدينها وهذا تعلم كانت وأنها الح�ئية، بسيساتها الدافع

 ع�لاأل  رجال فمئات أخرى كذبة وهذه ،كودوروفسيك هو نهأ  ويعترب ذلك يفعل كان الجميع

 القانون ألن أيضاً  براودر ويربىء .2000 عام منذ محاكمتهم متت األع�ل هذه مبثل قاموا ممن

 خالقياً أ  الروسية الحكومة ليهاجم غروس ينقض هنا ،2005 عام جانباأل  للمستثمرين املجال فتح

 محاكمة �كن ال الحقيقة يف( للقوان� لخرقه رجعي بأثر براودر مبحاسبة لها حق ال بأن، وقانونياً 

 شخص محاكمة إنف العكس أما الحقاً، قانو� غ� وأصبح ما زمن يف قانو� بأمر قام شخص

 .)مختلفة مسألة ما يعمل القيام القانون له أتاح وبعدها ما، زمن يف القانون خالف

o  يةالقض وأن ،الفساد ضد رشس مناضل أنه عىل وروايته لشخص تروج أن �كن ال هنا، شكاليةاإل 

 براودرو  ماغنتسيك يكون عندما ،ذاته الوقت يف وعاملية نسانيةإ  وطنية أخالقية قضية هي

 .ممكنة أرباح ربأك لتحقيق القانون يخرقان ،محتال�

o حيث يدفعونها رضائب ولديهم أجانب زبائنها أغلب ألن ،الرضيبي ايرمتاج تهرب غروس يربر 

 حيث يدفعونها وال يعيشون حيث أوروبا يف الرضائب يدفعوا أن يعني هذا هلف ،يعيشون

 تهرب من يتبعها وما القرشية الرشكات هذه أن آخر تربيراً  غروس ويضيف ثرواتهم؟ يكونون

 ضحى مقدس وكأمر وخرقه القانون عند يتوقف وال ،براودر مهنة يف �وذجي جراءإ  هو رضيبي

من حرمان الشعوب من  األخالقية عتباراتاال  أمام يقف وال ،لقدسيته فداء بحياته ماغنتسيك

 مستحقاتها.

 

  



  وتحليل تعليق

 السابقة

 العدالة منظومة يتجاوز بشكل ،بالفساد وتتهمهم أفراداً  تستهدف ألنها األوىل لناحيت� سابقة، تشكل العقوبات -

 الفجوات يف التمحيص دون ،دولياً  تبنيها تم ماغنتسيك قضية ألن أخرى ناحية من أما املعنية، الدولة يف والقانون

 وجيميسون براودر تدين تكن مل ان فجوات وهي نفسه، براودر عىل املعتمد األمرييك النص رواية يف العديدة

 السلطات تربىء األقل عىل فهي بالفساد،) الروسية السلطات مواجهة يف األساسي� القضية أطراف( وماغنتسيك

 التي الدول يف لألفراد السيايس لالستهداف ،واسعاً  الباب تفتح السابقة هذه فإن لذلك العمد، القتل من الروسية

 .األدلة من للكث� الحاجة دون ،وشيطنتها عليها الضغط املتحدة الواليات تريد

 التأث�

 يقتل لن ،األموال وتجميد السفر منع فمجرد سيادة، ذات دولة أي لظهر قاسمة ليست ذاتها بحد العقوبات -

 الخارج، يف أموالها تضع ،نافذة ثرية طبقة فيها تتحكم التي للدول وازنة ضغط أداة يشكل أنه الإ  دولة، أي

 .الحالة هذه يف فعالة ابتزاز أداة األفراد هؤالء عىل العقوبات تصبح

 متشابكة مصالح

 بشكل املتحدة للواليات الخارجية للسياسة أداة كونها عن فعدا متعددة، براودر قضية تخدمها التي املصالح -

 وفاة استخدم براودر وأخ�ا فأوالً املستهدفة، البلدان يف الغربية الرشكات فساد لتغطية تخدم أيضاً  فهي أسايس،

 ،روسيا يف سنوات لتسع إقامته خالل بها قام التي الرضيبي والتهرب الفساد تهم عىل للتغطية ماغنتسيك

 بليون 4.5 حجمه بلغ( روسيا يف استث�ري صندوق أكرب يدير كان خاللها ومن السياحية، الفيزا باستخدام

 أيضا الروسية السلطات بحسب تشمل القضية. كث�ة أحيان يف أضعاف عرشة ىلإ وصلت وبعائدات ،)دوالر

 الربيطانية، املخابرات يف سابق� عامل� له متعاقب� مديرين آخر كان والذي HSBC وبنك الربيطانية، املخابرات

 تؤوي كانت التي القربصية، املصارف أزمة قلب يف كان ،ايرمتاج لرشكة الرضيبي والتهرب ماغنتسيك قضية أيضا

 من الرغمعىل ف والجمهوري�، الد�قراطي� ب� التنافس أيضا الرصاع لب يف القرشية، براودر رشكات بعض

 رشكة عن الدفاع فريق من روسية مبحامية التقى ترامب ابن أن الإ  القانون، مترير عىل الحزب� ب� االتفاق

 ابن مع املحامية هذه لقاء ماغنتسيك، بقضية املتعلق� ، دوالر 230 ال برسقة براودر اتهمها التي بريفزون،

 .Russia gate  115 بفضيحة عرف ما ضمن تضخم ترامب

 الكذب عىل مبنية القضية

 التي األع�ل لرجال ك� ،للمواطن� الرأي استطالعات نأ  الإ  بالفساد، تعج كانت 2009 عام روسيا أن شك ال -

 أيضاً  تؤكد ك� الحكم، بوت� تويل منذ مستمر بشكل الفساد تضاؤل تؤكد الدويل، كالبنك مؤسسات تجريها

 وبغض األرقام، بحسب لألفراد والصحة الحياة نوعية مؤرشات عىل ك� ،االستث�ر بيئة عىل لذلك االيجايب األثر

 صندوق خرق بخصوص ،ماغنتسيك مع فيها التحقيق تم التي الفساد قضية ففي العموميات، هذه عن النظر

 117األورويب واالتحاد 116سويرسا من كل يف عدة محاكم فإن للقوان�، ودانكن جيميسون ورشكة ايرمتاج
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 القانونية األحقية لروسيا وأن ك� موثوقة، غ� أدلته وأن براودر ويليام اتهامات ببطالن حكمت ،118وبريطانيا

 شهوده عىل وتأث�ه ،الرضيبي التهرب عمليات يف لتورطه نظراً  ،املحاكمة قبل ماغنتسيك واعتقال مالحقة يف

 بفضل واستطاع نرتبول،اإل  قبل من توقيف مذكرات 6 واجه براودر ويليام فإن هذا كل فوق للهرب، وسعيه

 ،بريفزون رشكة ضد مريكيةاأل  الحكومة رفعتها التي القضية تفاصيل فإن ،أم�كا يف ماأ . منها يتملص أن عالقاته

 من جزء هي والتي ،روسيا من) دوالر مليون 230( الرضائب أموال تهريب قضية يف املتورطة األطراف إحدىك

 سلسلة يف موثقة القضية يف براودر شاهدة من جزء ،براودر كذب تفضح ماغنتسيك، موت حول براودر رواية

 .119اليوتيوب عىل فيديو مقاطع

 محكم عالميإ  تعتيم

 القضية هذه ففي استنايئ، عالميإ  تعتيم بدون ليمر يكن مل ماغنتسيك قضية يف واملفضوح الواضح الكذب إن -

 ،براودر رواية يف التنقاضات حول لءيتسا أو يشكك من لكل ،لروسيا بالع�لة واتهامات واضح تجريم هناك

 .لروسيا معاديان أمريكيان باملناسبة وه� ،120التنفيذ قيد جر�ة كتاب كاتبا يرسد ك�

 ،لبوت� لدود معارض وهو نيكراسوف، أندريه ماغنتسيك،" متثيلية" قانون فيلم، خرجإىل م بالنسبة األمر كذلك  -

 تجاه الفعل رد ماغنتسيك، لقضية ورويباأل  والربملان براودر رواية يف التناقضات من العديد اكتشف ولكنه

 استطاع الذي الوحيد العرض املهرجانات، يف العرض من الفيلم منع ناحية من شديداً  كان ،وفيلمه نكراسوف

 الوحيدة الطريقة كانت ألنها ،بالدعوات محصوراً  مغلقاً  عرضاً  كان ،املتحدة الواليات يف تنظيمه من نكراسوف

 منه عديدة منصات عىل العرض من الفيلم منع فقد نرتنتاإل  عىل أما العرض، منع عدم بها يضمن التي

 عرض عن الفرنسية ملانيةاأل  رتهإ تلفزيونات شبكت أعلنت فقد ،التلفزيونية لعروضإىل  بالنسبة أما ،121فيميو

 20 الفقرة يف يقر،  2018122 عام الصادرة وثيقته يف األورويب االتحاد عن ورد ما وبحسب ،شاشتها عىل الفيلم

 أعضاء صور ألنه الفيلم، بث من ملانيةاأل و  الفرنسية قنات� ملنع ،غروس ندرياأ  ترأسها حثيثة جهوداً  بذل أنه

 تفصيل أكرث الالفت القضية، بتفاصيل وجهلة مطلع� غ� همأن عىل ،القانون تبني وراء سعوا الذين الربملان

 من وال قريب من ال الفيلم يف وارد غ� وذلك ، CIAلل بالع�لة بك لويز ماري يتهم الفيلم نأ  وهو ضايف،إ 

 ضافةإ  عىل ويشجعه ،املخرج مع يتعاون البداية يف براودر بأن بالذكر جدير. غ�ها أو بك لويز ماري ضد بعيد

 يف يشك بدأ املخرج أن يكتشف وعندما دقيقة، تكن مل لو حتى ،الروسية الرشطة عنف حول املث�ة التفاصيل

 فريق ويتهم براودر يغضب الحقائق، بتزييف املخرج يواجهه عندما خ�ةأ  مواجهة ويف بتجنبه، يبدأ روايته

 براودر فعل رد كذلك رصيح، بشكل املخرج بتهديد ويبدأ ،للكام�ا ظهره ويعطي بوت� بيد أداة بأنه العمل

 فرباودر غروس، ندريهأ  مثل ىخرون يقله مل شيئاً  تقل مل نهاأ  خصوصاً  ،فيه مبالغ ماغنتسيك والدة شهادة حول

 املخرج اتهام تم ك� مضللة، ترصيحات لتقول ورطها املخرج وأن ،حيلة انهأ  عىل بالفيلم ظهورها تصوير حاول

 .123بوت� أبواق نم ليصبح ضم�ه باع بأنه

 ،عالميةاإل  للمنصات براودر تسيد من الرغمعىل ف املحاكم، لدى الشهادة عن االمتناع يشمل هذا التعتيم -

 املثول تجنب عىل يحرص أنه الإ  ،ماغنتسيك قتلة من واالقتصاص العدالة ألجل حملته عن للحديث وح�سه

 ماغنتسيك، قتل من املستفيدون أنهم يدعي من ضد لفتحها سعى التي القضايا يف حتى ،للشهادة املحاكم أمام

                                                           
118  Others.pdf-and-Browder-v-Karpov/10/2013content/uploads/-rb.com/wp5https://www. 
119 pQNaw-Shh9gxetw93FW0r-hYL-https://www.youtube.com/watch?v=HGZDuW8euW8&list=PLd4Mlks  
120 peter, Crime in progress, 2019, Random House, New YorkSimpson, glenn et Fritsch,   
121 ihI5vnI-https://www.youtube.com/watch?v=qdA  
122 en.asp?fileid=25053&lang=en-XML2HTML-https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref  

123 us-attack-comrade-russia-trumps-helped-director-https://www.thedailybeast.com/dissident  

https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Karpov-v-Browder-and-Others.pdf
https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Karpov-v-Browder-and-Others.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HGZDuW8euW8&list=PLd4Mlks-hYL-Shh9gxetw93FW0r-pQNaw
https://www.youtube.com/watch?v=qdA-ihI5vnI
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25053&lang=en
https://www.thedailybeast.com/dissident-director-helped-trumps-russia-comrade-attack-us


 ،االستدعاء من 124للتهرب العديدة محاوالته ضمن الشارع يف يهرب وهو براودر يظهر الفيدديوهات سلسلة يف

 واألمريكية السلطات تعرتف والتي ،الرشكة ضد مريكيةاأل  السلطات رفعتها التي برفيزون قضية يف كشاهد

 براودر يبدو املقاطع بقية ويف بريفزون، تدين التي" والوثائق للوقائع" األسايس املصدر هو براودر أن وبراودر

 .125الفساد محاريب سلوك مع يتناقض سلوك وهو ،وتكراراً  مراراً  ويكذب يرواغ وهو

 غروس، ندريهأ  السويرسي االنسان قضايا يف ورويباأل  للربملان الخاص املقرر فأيضاً  وحده، عليه يقترص ال وهذا -

 قضية حول ،2013 عام األورويب لالتحاد قدمه الذي تقريره حول للشهادة املحكمة أمام املثول يتجنب

 مأما للمسائلة املثول لرفضه" the Council of Europe " أوروبا مجلس من غروس منع تم ،126ماغنتسيك

" unusable" لالستفادة مؤهل غ� اندريا تقرير أن ،باويل ويليام الفيدرايل نيوريورك قايض اعتبار بخصوص هيئة

 رحلة تكلفة تحمل يستطيع ال هبان ،تقريره عن للدفاع نيويورك يف مثوله عدم برر قد غروس وكان ،2017 عام

 تفهم ال أن أرص ولكنه القانو�، والتحض� السفر تكاليف عن تعويضاً  عطائهإ  بدون ،نيويورك اىل أيام ثالثة ملدة

 .127الذكر سابق تقريره عن قوة بكل للدفاع مستعد غ� نهأ  عىل عذاراأل  هذه

 ،سابقاً  روايته تبنت قد كانت التي شبيغل دير جريدة ضد كانت ،األفواه لتكميم براودر أثارها خرىأ  قضية -

 الجريدة براودر اتهم وعليه ،128 2019 عام الصادر مقالها يف تفاصيلها بعض وفندت وراجعت عادت ولكنها

 عادةإب الجريدة قامت بدورها أقواله، بحسب  ماغنتسيك س�غي الرويس حول الحقائق عرض يف أخطأت بانها

 ،األملا� الصحافة مجلس لدى الصحيفة ضد باالدعاء براودر قام بعدها .الحق مقال يف وتعزيزه موقفها تأكيد

 .129الدالئل تنقصها التي بروايته تشكك مقاالت نرش يف شبيغل دير حق مع املجلس وقف،  2020 عام يف إال أنه

 جائزة عىل والحائزة ،املالية االستقصائية الصافة يف طويل تاريخ ذات ناشطة وهي كوميسار، لويس بحسب -

 نفسه يصور والذي العاملي، االستقصائي� الصحافي� كونسورتيوم فإن ،)املجال هذا يف األرفع( لويب ج�الد

 املتورط� الفاسدين عىل حملتهم يف وأنهم ،براودر لها يسعى التي املصالح خدمة يف يعمل مستقلة كمؤسسة

 130األوراق هذه فضائح مركز يف أنه رغم ،الواجهة من خفائهإب براودر يخدمون ،باناما أوراق قضايا يف

 وفضحهم األوراق هذه يف الروس الفاسدين عىل الرتكيز التكتيك، بنفس يقومان 132والغارديان 131براودر(

 تفاصيل يف والتحقيق التشه� تتلقى  غربية شخصية وال ولكن وروبية،األ  البنوك عىل واملرور ،والتفصيل باالسم

 ،)والفساد املنظمة الجر�ة مرشوع( قام فقد ذلك من أكرث ،)قليلة استثناءات مع الروس مع يحصل ك� حياتها

 نانيس كتابات عىل باالعرتاض ماغنتسيك، لقانون واملروجة للفساد املحاربة املنظ�ت كأحد لنفسه يروج وهو

 133االستقصائي� واملحررين املراسل� منظمة من مبنعها وتسببوا محتاًال، تعتربه الذي براودر ضد كوميسار

 .مكتمل غ� بشكل العودة بعدها استطاعت لفرتة

                                                           
 كتاب قتل ويليام براودر وجر�ة قيد التنفيذ يفصالن التفاصيل القانونية ملحاوالت براودر التهرب من الشهادة يف قضية بريفزون 124
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 ووثائق براودر، ولكن عندما يفتضح أمره خالل املقابلة يقر بأن وثائقه مستقاة من براودر ومرتجمة من قبله أيضاً.
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 money-russian 
133 -ban-president-missouri-u-did-list-investigators-ire-on-https://www.thekomisarscoop.com/2019/06/back
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 الوثائق واستصادار التحقيق يف براودر مع منخرطة تبدو ،)والفساد املنظمة الجر�ة مرشوع(  املنظمة هذه -

 هو براودر بأن الصحافي� هؤالء يقوله ما عكس عىل بريفزون، قضية يف شهادته بحسب روايته تؤكد التي

 يعتمد أنه براودر يقول التي( غازيتا نوفيا عىل يعتمدون فانهم الرسمية موقعهم عىل أما للمعلومات، مصدرهم

 مصدرهم أن هي كرباأل  املشكلة نيكراسوف، وثائقي بحسب ،)مصدرها براودر نأ  تقول وهي ،كمصدر عليها

 تريد ال بأنها التقرير نفس يف يتهمونها التي الروسية، السلطات هو القضية يف املالية التحويالت تعقب حول

 أوليغ اسمه رويس مسؤول به قام لتحقيق تابعة هي ،الوثائق همأ  ىحدإ  ذلك من كرثأ .التحقيق هذا جراءإ 

 قامئة عىل وضعه تم ،ماغنتسيك قانون لتدعيم عمله استخدم الذي الرجل هذا فإن ذلك من أكرث ورميتشوف،أ 

 . 134االمريكية ماغنتسيك قانون عقوبات

 عن الصعب البحث عند واضح وهذا ترصفه تحت جيشاً  له تجعل ،والصحافي� بالسياسي� براودر عالقات -

 ،تشه� قضية واشنطن يف الرويس اللويب أفراد أحد عليه رفع وعندما لكرتونية،اإل الشبكة عىل املعارضة صواتاأل 

 الحكومات من املنشق� ملحاكمة املجال فتح بحرمة ينظر من عالماإل يف  ظهر روسيا، لدى جاسوس بأنه التهامه

 أشخاص ضد مشابهة قضايا أي فتح عدم مرييكاأل  القضاء عىل وأن ،)براودر عىل ينطبق ال الوصف هذا( جنبيةاأل 

 .135براودر مثل

 الفساد عىل الحرب فكرة عىل مالحظات

 وأن بلده، يف الفساد يحارب أن عليه الخارجية، عالقاته يف الفساد عىل الحرب شن يريد من نأ  القول نافل من -

 ،الناعمة الحرب أدوات إحدىو  ،والتدخل للعدوانية جديدة ذريعة مجرد العامل دول يف الفساد عىل أم�كا حرب

 .االمريكية الحرب حجج آخر تكون وقد

 :األمريكية الدولة لدى تفضيالً أكرث تجعلها قد التي الس�ت ببعض الفساد عىل الحرب ذريعة متتاز -

 بأي ضده الوقوف ويصعب ،واملعتقدات الثقافات يعرب أن و�كنه ،يديلوجيأ  غ� الفساد محاربة خطاب 

 .أخالقياً  مجادلته �كن ال هألن شكل،

 وقوف عن عدا ،ومعلوماته العاملي املايل النظام �تلكون األمريكي� كون ،نسبياً  سهل الفساد ملفات حبك 

 األمريكي� فساد ضد معلومات تحصيل يف صعوبة أعداؤها يجد بين� الفساد، قضايا من الكث� وراء أم�كا

 .وأصدقائهم

 الفساد وألن جهة، من صلبة وأدلة ،للقوان� دقيق فهم ىلإ األوقات من كث� يف تحتاج مسألة الفساد ألن 

 منطقة هناك تصبح املتخصص�، لغ� سهل وغ� متاح غ� الوثائق فتحصيل الناس، لعامة ضبايب بطبيعته

 ضد ومركزة واسعة عالميإ  تحريض حمالت وشن ،وملفات قصص فربكة م�كاأ  فيها تستطيع ،كربى ضبابية

 واستغالل امللفات فربكة تستطيع أخرى أحيان ويف العام، بالرأي تؤثر أن فعالً تقدر قد خاللها ومن ،عدائهاأ 

 .الربازيل يف حصل ك� خصومها القصاء ،الفاسد القضاء

 والعابرة ،الجنسيات متعددة للرشكات الفعيل الفسادو  النهب عن كتضليل ،الفساد عىل حربها أم�كا تستغل 

 .األمريكية باملصالح واملتعلقة للمحيطات

 هذه أن وذلك خاص، بشكل الوسطى والطبقة العام، الرأي لهز الفساد عىل الحرب خطاب أم�كا تستغل 

 بهذه التمسك مكاناإل  قدر وتحاول جبينها، وعرق عملها نتيجة استحقتها قد مكتسباتها أن ترى الطبقة

 الفساد عىل الحرب خطاب ويضمن املكتسبات، من املزيد ملراكمة ،القائم الوضع عىل والحفاظ ،املستحقات
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 النظام دور الطبقة هذه تراجع أن دون ولكن ،ضد للثورة القائم النظام من الطبقة هذه سخط ثارةإ 

 من طبقة بلوم ضدها، الثورة تريد التي السيئة الظروف يف األمريكية الهيمنة وآليات ،نفسه االقتصادي

 يحاسب وال ،واالقتصاد والسياسة الدسم منزوع بشكل ،بجد يعملون من جب� عرق يرسقون الذين الفاسدين

 .قانو� وغ� قانو� بشكل الخاص القطاع يديرها التي للدول العبارة الرسقة

 التلق� وفوقية ،الرشيدة الحوكمة احتكار الفساد، بخطاب قصائيةإ بيضاء سلطوية الفساد، خطاب يظهر 

 .االستع�رية والرتبية الغريب

 هي التي ماغنتسيك قضية يخص وفي� ،فائقة غربية فوقية ،الغربيون يستخدمها التي الكاذبة رقاماأل  تظهر 

 احتيال عملية عىل مبني القانون ألن خطورة، وأكرث فوقية كرثأ مراأل  يصبح تدويله، تم الذي القانون أساس

 هذه يف التحقيق الروسية الحكومة حاولت وملا الروسية، الحكومة ضد غربيون مستثمرون بها قام كربى

 قوان� لخرقه ،غريب مستثمر يحاسب أن يف سابقة هناك تصبح ال ليك الحمراء، الخطوط وضعت ،القضية

 لغربإىل  بالنسبة ناجحة تجربة هي ،السابقة هذه أن هي األخطر املسألة. باستغاللها يقوم التي الدولة

 ،عقوبات قانون ىلإ تحولت عالميةإ  حملة بشن القيام بعدها ومن قضية، وفربكة سيايس خصم عىل لالفرتاء

 ".الحر العامل" عىل تعميمه تم ثم أم�كا يف بدأ
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