فكتور يانوكوفتش
الرئيس السابق ألوكرانيا





عاش في فيال قيمتها عدة ماليين
عقارات للدولة بماليين انتهت في أيدي خاصة
ً
هرب إلى روسيا قبل أن توجه أوكرانيا له تهما باالختالس

بينما كان األوكراني يانوكوفتش في مرحلة ما يتقاضى مبلغ  700دوالر أمريكي شهريا ً ،1يبدو أنه قد عرف كيف يمكنه أن
يصبح غنيا ً بشكل مبالغ فيه.
إن وجود ملعب غولف ،وحديقة حيوانات خاصة ،وسفينة شراعية بالحجم الكامل على النمط اإلسباني ،ما هي إال ّ بعض المعالم
الموجودة في مجهيريا  ،ملكية الرئيس السابق.
وبعد طرد يانوكوفتش في شباط/فبراير  ،2014بعد أن أشعل التمرد المدني صراعا ً مميتا ً حصد حياة حوالي  80شخصا ً،2
تقاطر الزوار لرؤية هذا العقار 3الذي يقدر بعدة ماليين دوالر وأجهزة ومصابيح اإلضاءة 4بقيمة  100000دوالر أمريكي،
وأعمال ديكور خشبية 5ب 2مليون دوالر أمريكي ،ومنتجع مياه معدني بحجرات ملحية .6كل هذا بينما معدل اإلنتاج المحلي
اإلجمالي للفرد كان أقل من  4000دوالر أمريكي في العام .2013
في البداية استأجر يانوكوفتش هذا العقار المملوك للحكومة ومساحته  137هكتار عندما أصبح رئيسا ً للوزراء في العام
 .2002بعد الثورة البرتقالية في العام  2004فقد يانوكوفتش وظيفته ومجهيريا ،ولكنه رجع إلى منصبه ورجع إلى الملكية بعد
عام .ترك منصبه كرئيس للوزراء في العام  ،2007ولكنه بقي يعيش هناك وتمت خصخصة العقار 7في هذه الفترة من خالل
سلسلة من التحويالت تتضمن شركات يسيطر عليها على ما يبدو مقربون جداً منه.8
طبقا ً لإلفصاح عن الذمة المالية ليانوكوفتش عن دخله في العام  ،2005فقد كسب أقل من  700دوالر أمريكي في الشهر.9
وكرئيس للوزراء في العام  ،2006كما يقال كسب حوالي  5000دوالر أمريكي في الشهر -وحتى هذا ال يمكنه من العيش
كما فعل.
كيف استطاع راتب يانوكوفتش كموظف مدني أن يشتري له كل هذا؟ كيف انتهت مجهيريا كملكية خاصة؟
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 التي يعتقد أنها م ّكنت يانوكوفتش وبطانته من تحويل ماليين ال تعد وال تحصى من10يشير الجواب إلى الشركات الوهمية
.عقارات الدولة
 وبعد. ومن ث ّم أعلنت إفالسها،11 قامت شركة تجارية من دونتسك بالحصول على مجهيريا دون مناقصة تنافسية،في البداية
. بامتالكها، شركة العقارات والبناء،12ذلك قامت شركة تانتليت
 تشير حساباتها13 إال ّ أن تانتليت على ما يبدو تسيطر عليها شركة نمساوية،ورغم أن عالقة الشركة الحقيقية ما زالت غامضة
 كانت تانتليت مسجلة تحت.15" حسب المنظمة األوكرانية الناشطة "الديمقراطية المنفتحة،14إلى أنها مملوكة لشركة بريطانية
 فرض.17 عضو برلمان يتم التحقيق بقضيته وهرب من البالد بعد أن رفع البرلمان عنه الحصانة،16اسم سيرهي كلوييف
 على كلوييف حظر دخول وجمّد ممتلكاته إلى جانب آخرين المقربين من يانوكوفتش2014 مارس/االتحاد األوروبي في آذار
.182016  مارس/ومدد الحظر على كلوييف حتى آذار
20صرفت.19وكالة

 والتي موّ هت ملكيتها من خالل،)AVK(  هو شركة أي في كي،كان هناك مقاول رئيسي واحد لمجهيريا
،" ماليين دوالر أمريكي على "الرصد اإلعالمي5  مصروفات مثل، بما في ذلك على أمور غير مرتبطة لمجهيريا،أي كي في
 كما تلقت ماليين على شكل." وماليين على "خدمات حسب العقد، مليون دوالر أمريكي على تقارير حول سوق اإلسكان25و
 بما في، تلقت أي كي في دفعات من تانتليت وشركات أخرى تسيطر عليها "عائلة" يانوكوفتش.""عوائد محولة من مستثمرين
.22 والذي يسيطر عليه كما يفاد إبن يانوكوفتش،21)Ukrbusinessbank( ذلك بنك أوكرانيا التجاري
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 هرب يانوكوفتش من أوكرانيا.23 بل كذلك تمثل محاولته الخرقاء للتغطية عليها،ال تمثل مجهيريا تجاوزات يانوكوفتش فحسب
 وثائق تسجل، في بركة مجهيريا24 ولكن ليس قبل أن يقوم هو وزمرته المقربة بإلقاء آالف الوثائق،2014 في بداية العام
 على إنقاذ ونشر هذه الوثائق التي أشارة إلى أن26 عمل صحفيون.25تحويالت عقارية بماليين تمت بدفعات خاضعة للتحقيق
 إن يانوكوفتش يعيش حياة مترفة في. حيث تم كشف قضايا ملكيات عقارية أخرى27مجهيريا كانت مجرد بداية القصة
.2014  فبراير/ دون عواقب منذ شباط28روسيا
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